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VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje,
dostáváte do rukou ãíslo ãasopisu, kter˘ uÏ je opût ãtvrtletníkem. O dodávku tûch opravdu aktuálních informací aÏ
k vám domÛ se teì kaÏd˘ mûsíc s úspûchem starají Vinoﬁské
noviny. Zpravodaj se proto mÛÏe soustﬁedit pﬁedev‰ím na prezentaci materiálÛ, které by mûla sjednocovat jistá nadãasovost.
Z reportáÏí o tom, „co bylo“, vyznívá jedna pozitivní skuteãnost. TotiÏ ta, Ïe pÛsobí dojmem, Ïe se po covidov˘ch zákazech a omezeních Ïivot vrátil do star˘ch kolejí. ZÛstane to
tak natrvalo? KéÏ by... Obnovení provozu Zámeckého areálu
Ctûnice, dal‰í roãník pochodu Vinoﬁsk˘ vandráãek, akce v rámci Noci kostelÛ, divadelní pﬁedstavení spolku Kultura Vinoﬁ nebo slavnostní otevﬁení Venkovní galerie u Vincenta, to v‰e byly události, nav‰tívené velk˘m mnoÏstvím úãastníkÛ. Pokud nás
tedy koronavirus neobelstí nûjakou dal‰í rafinovanou mutací,
kterou by nám tyto spoleãnû sdílené okamÏiky zákeﬁnû pﬁekazil, nezb˘vá, neÏ se tû‰it na dal‰í (a maximálnû si je uÏívat). UÏ
na konci ãervence nás pﬁeci ãeká Anenská pouÈ, poﬁádána v ‰iroké spolupráci ãakovické a vinoﬁské farnosti a mûstsk˘ch ãástí Satalice, Vinoﬁ a âakovice. V je‰tû ‰ir‰í kooperaci se koná
o nûkolik dní pozdûji Ctûnick˘ hudební festival s úãastí ãesk˘ch
hvûzd klasické hudby. MultiÏánrov˘ festival Vinoﬁ se Fest chystá
19. srpna HoffmanÛv dvÛr... Kulturní a spoleãensk˘ Ïivot u nás
zkrátka zase nabírá na obrátkách, a patrnû záleÏí i na zodpovûdném pﬁístupu nás v‰ech, jak se chovat do té míry obezﬁetnû, abychom uÏ v˘razy typu „lockdown“ definitivnû vyﬁadili ze
slovníku.
Svou ãinnost naplno obnovily i vinoﬁské spolky. Naleznete
zde pﬁíspûvky témûﬁ od kaÏdého z nich, zvlá‰È upozornit si dovolujeme na obsáhl˘ text „Minulost a souãasnost rybáﬁského
spolku ve Vinoﬁi“ od pﬁedsedy zmínûného spolku Tomá‰e Podzimka. Tématicky pﬁíbuzn˘ je i ãlánek „Vinoﬁské rybníky, jaké
jsou vyhlídky?“ starosty Michala Biskupa.
Dal‰í atraktivní rozhovor pﬁipravila pro Vinoﬁsk˘ zpravodaj
na‰e nová spolupracovnice Barbora Prinzová. U pﬁíleÏitosti sedmdesátého prvního v˘roãí popravy JUDr. Milady Horákové vyzpovídala renomovaného historika Eduarda Stehlíka, kter˘ je
uznávan˘m odborníkem na moderní ãeské dûjiny, a mimo to
má i specifick˘ vztah k Vinoﬁi.
Uniknout va‰í pozornosti by ale nemûl ani rozhovor s nov˘m hlavním trenérem fotbalového klubu FK Vinoﬁ 1928 Michalem Serafinem. „Více neÏ v‰echny góly a vítûzství je dÛleÏit˘ fakt, Ïe dûti sportují a vûnují se tak zdravému Ïivotnímu
stylu,“ shrnuje trenér své zdej‰í poslání.
Závûrem je‰tû dovolte, abychom vás pﬁece jen nasmûrovali k nûkolika v˘sostnû aktuálním ãlánkÛm. Ve Slovu starosty
a textu radního Jana âervenky „Tornádo zpusto‰ilo ãást JiÏní
Moravy“ se doãtete o pomoci, kterou hodlá poskytnout Mâ
Praha-Vinoﬁ konkrétním obûtem nedávné pﬁírodní katastrofy.
Pokud se jim rozhodnete pomoci také, patﬁí vám ná‰ dík.
Pﬁejeme vám pﬁíjemn˘ letní ãas a inspirativní ãtení
Redakce
Na va‰e dotazy, pﬁíspûvky a námûty se jako vÏdy tû‰íme na
adrese robert.rytina@praha-vinor.cz

Vinoﬁsk˘ vandráãek - stanovi‰tû mysliveckého sdruÏení.
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Slovo starosty ■

Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,

Leto‰ní poãasí je bohaté na sráÏky i velmi teplé dny a bohuÏel i na extrémní povûtrnostní jevy. U nás díky tomu roste tráva jako o závod a jen s vypûtím v‰ech sil
se jí daﬁí krotit. Velká bouﬁka u nás koncem
ãervna lámala stromy, jeden z nich spadl
i na hﬁbitovû a po‰kodil nûkolik náhrobkÛ.
Nepﬁíjemná vûc, ale v podstatû nic oproti
tomu, jak zasáhlo tornádo obce na jiÏní
Moravû, nebo na Lounsku. Mâ se pﬁipojila
k vlnû solidarity a zaslala ihned peníze jak

jedné konkrétní obci, tak i jedné velmi postiÏené rodinû. Stejnû jako mnoho obãanÛ
Vinoﬁe, vlastnû neznám nikoho, kdo by
alespoÀ nûjak˘ drobn˘ obnos do postiÏe-

n˘ch oblasti neposlal, nebo se jinak nezapojil. Díky v‰em, kteﬁí nezÛstali lhostejní
a pomohli.
Michal Biskup

Senátorské okénko

Jsou chvíle, kdy má ãlovûk pocit, Ïe kdyby se rozkrájel, urãit˘m vûcem prostû nedokáÏe zabránit. To byl pﬁípad tzv. daÀového balíãku, tedy zru‰ení superhrubé
mzdy, kter˘ bûhem hektického noãního
jednání schválila snûmovna a zatnula tak
do státního rozpoãtu kaÏdoroãní stomiliardovou sekeru. Já a mí kolegové z na‰eho senátního klubu jsme se mohli na plé-

nu tenkrát umluvit, ale tenhle vlak míﬁící
pﬁímo do dluhové zdi se nám bohuÏel
v Senátu zastavit nepodaﬁilo.
Jsou ale i opaãné chvíle, kdy se podaﬁí
neãekanû pohnout s nûjak˘m zdánlivû neﬁe‰iteln˘m problémem. Pﬁed rokem se na
mû obrátili správci Areálu v˘zkumn˘ch
ústavu v Bûchovicích zoufalí z toho, Ïe
provoz v areálu uÏ druh˘ rok nesmírnû
komplikuje nûkolik desítek vrakÛ a pﬁívûsÛ,
které zde nechal rozmístit majitel místních
úãelov˘ch komunikací. V˘sledkem bylo
ochromení provozu nûkolika desítek firem,
mnohdy se zahraniãními vlastníky, kteﬁí
nevycházeli z úÏasu, Ïe se nûãeho takového mohou doãkat v hlavním mûstû zemû,
jeÏ je souãástí Evropské unie. Majitel úãelov˘ch komunikací v‰echny Ïádosti o zjednání nápravy vytrvale ignoroval, a kdo nesáhl hluboko do kapsy, mûl trvalé potíÏe.
Celá vûc mûla kromû tradiãní tuzemské
slabé vymahatelnosti práva je‰tû jednu zásadní pﬁíãinu. Ukázalo se, Ïe zákon svûﬁil
právo obrátit se na silniãní úﬁad s Ïádostí
o odstranûní vrakÛ pouze majitelÛm ko-

munikace. Zákonodárce prostû nepoãítal
s tím, Ïe by mohla nastat situace, kdy takov˘ majitel bude vraky na své komunikace úmyslnû rozmísÈovat. Pozdûji jsem zjistil, Ïe tenhle bûchovick˘ pﬁípad byl sice
extrémnû vyhrocen˘, ale vÛbec ne ojedinûl˘. Podobné pﬁípady existují po celé republice.
Podal jsem proto v Senátu pozmûÀovací návrh, aby odstranûní vrakÛ z veﬁejnû
pﬁístupn˘ch úãelov˘ch komunikací mohla
poÏadovat i obec. A jsem moc rád, Ïe Senát tenhle mÛj návrh na svém posledním
zasedání témûﬁ jednomyslnû schválil. Pokud se Snûmovna nepostaví proti, mohly
by vraky hyzdící na‰e obce a nesmírnû
komplikující v‰em lidem v okolí Ïivot, od
pﬁí‰tího roku koneãnû zaãít mizet.
Jsou prostû chvíle, kdy starost na ãas
vystﬁídá radost. Tak kéÏ by nám osud tohle nadûjeplné stﬁídání i nadále zachovati
ráãil!
Krásné léto vám pﬁeje
David Smoljak
senátor za Prahu 9
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Tornádo zpusto‰ilo ãást JiÏní Moravy
VINO¤SKÁ POMOC MÍ¤Í DO MORAVSKÉ NOVÉ VSI
Rada na‰í Mûstské ãásti rozhodla na
svém jednání 30. ãervna 2021 o poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i 30.000,- Kã paní Ilonû Kolajové, samoÏivitelce z Moravské
Nové Vsi, která pﬁi‰la díky tornádu o zaﬁízení celého jí a dûtmi uÏívaného obecního
bytu pro sociálnû znev˘hodnûné obãany

a o stﬁechu nad hlavou pﬁi‰la ve stejné obci i její maminka s bratrem. Poskytnutí pomoci konkrétní rodinû bylo prioritou vinoﬁsk˘ch radních v dobû, kdy na JiÏní
Moravu putuje úÏasná pomoc z celé na‰í
zemû i zahraniãí.
Jan âervenka, radní

Pﬁíbûh paní Ilony – ·est minut cesty
Ilona Kolajová je vyuãená kuchaﬁka, která pracuje jako skladnice. Se sv˘mi dvûma dûtmi bydlela do posledního ãtvrtka leto‰ního roku v obecním bytû v podkroví budovy úﬁadu mûstyse Moravská Nová Ves. V osudn˘ ãtvrtek veãer se chvíli pﬁed osmou
hodinou veãerní vydala na náv‰tûvu za svojí maminkou a bratrem do jejich domu v Anenské ulici. Vzdálenost 400 metrÛ, bûÏnû
cesta na ‰est minut chÛze. Tentokrát cesta trvala celou hodinu a byla to cesta strachu o Ïivot. Anenská ulice se bûhem chvilky
zmûnila v sutiny, prach, domy zÛstaly bez stﬁech a ta‰ky z nich byly zaraÏené v‰ude kolem. Kolem se nahromadily stromy, vûtve
i zdevastovaná auta, která pﬁineslo postupující tornádo.
Maminka s bratrem pﬁeÏili, ale bûhem chvilky pﬁi‰li úplnû o v‰echno. Ilona je okamÏitû pozvala, aby se nastûhovali k nim do
bytu. Za chvilku v‰ak zjistila, Ïe o stﬁechu nad hlavou a zaﬁízení bytu pﬁi‰la i ona a její dûti. Navíc je velmi pravdûpodobné, Ïe pokud by zÛstala s dûtmi doma, mohly b˘t následky tragické. Z podkrovního bytu zÛstala chodba, kousek dûtského pokoje s patrovou postelí, potluãená ledniãka a praãka, pár hadrÛ, spousta stﬁepÛ, zbytky omítky. Od podlahy vzhÛru nezbylo prakticky nic, okna i dveﬁe odletûly pryã.
Nepﬁedstavitelná pﬁírodní katastrofa z rodiny paní Ilony bûhem pár okamÏikÛ udûlala bezdomovce, kteﬁí nemají kam zamíﬁit.
Vûﬁíme, Ïe na‰e skromná pomoc rodinû pomÛÏe vykroãit na novou cestu. Pokud by Vás pﬁíbûh námi vybrané rodiny oslovil, je
moÏno pomoci pﬁímo na úãet paní Ilony Kolajové, ãíslo 103340235/2250.
Vinoﬁ nezapomnûla ani na postiÏené obce v okrese Louny a schválila dar ve v˘‰i 50.000,- Kã
pro obec Stebno, ãást mûstyse Kryry, která byla jednou z nejvíce postiÏen˘ch tamním pﬁírodním úkazem.
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27. 06. Den památky obûtí komunistického reÏimu
Tento den si u pamûtní desky na místní
faﬁe pﬁipomínáme zavraÏdûní Dr. Milady Horákové komunistick˘m reÏimem. Pﬁed tímto pietním aktem jsme je‰tû poloÏili kytici
i u dal‰ích obûtí komunistického reÏimu –
na hrobû zakladatele Sokola Vinoﬁ, br. Josefa Hofmana a Ïupní náãelnice, ses. Zorky
Kadeﬁábkové. PoloÏení kytic se za mûstskou
ãást zúãastnil 1. místostarosta, M. Anto‰
a místostarosta Sokola Vinoﬁ, br. F. ·varc.
PoloÏení vûnce a kytice u pamûtní desky
na faﬁe se zúãastnili také ãlenové Poslanecké

PoloÏení kytice na hrob zakladatele
Sokola Vinoﬁ, br. Josefa Hofmana

PoloÏení kytice na hrob náãelnice Ïupy
Barákovy, ses. Zorky Kadeﬁábkové

snûmovny Parlamentu âeské republiky, Marek Benda a Pavel Îáãek. Historik Pavel Îáãek ve své skvûlé ﬁeãi zdÛraznil nutnost neustálého pﬁipomínání zloãinÛ totalitních
reÏimÛ a jejich obûtí v boji za svobodu a demokracii. Îe je to nutné nejen v souãasné
dobû, ale i v dobách budoucích, je patrné
i z chování nûkter˘ch na‰ich obyvatel.
Kytice rÛÏí z pamûtní desky zmizela za
necel˘ch 6 hodin po poloÏení…
Za Sokol Br. Fr. ·varc

PoloÏení kytice a vûnce k pamûtní desce
Milady Horákové

Vinoﬁské rybníky, jaké jsou vyhlídky?
V posledních mûsících se na Úﬁad Mâ
obrací mnoho lidí ohlednû uhynul˘ch ryb
na vinoﬁsk˘ch rybnících. BohuÏel Mâ Praha-Vinoﬁ rybníky nevlastní, ani je nemá
pronajaté, ale je samozﬁejmû i v jejím zájmu, aby hospodaﬁení na rybnících, kvalita vody a stav rybí obsádky byly v dobrém
stavu. Kritizovat umí kaÏd˘, ale touto cestou vedení Mâ rozhodnû jít nechce. Proto
byli v kvûtnu zástupci rybáﬁÛ pozváni na
Radu Mâ a pokou‰íme se hledat ﬁe‰ení
souãasné situace. Pokud do‰lo k úniku nûjak˘ch chemikálií do vody, není v silách rybáﬁÛ ani kohokoliv jiného, zabránit úhynu
ryb. Ale je mnoho zpÛsobÛ hospodaﬁení na
rybnících, které by mohly pomoci.
ProtoÏe znalosti o chovu kaprÛ u vût‰iny vedení Mâ konãí nûkde u ‰tûdroveãerní
veãeﬁe, rozhodli jsme se oslovit jednoho
z nejvût‰ích odborníkÛ na tuto problematiku. Prof. Ing. Luká‰ Kalous, Ph.D. je z âes-
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ké zemûdûlské univerzity a jeho v˘zkumné aktivity jsou zamûﬁeny na ryby a trvale udrÏitelnou sladkovodní akvakulturu.
Shodou okolností byl jeho pﬁedek Stanislav
Kalous pﬁedseda Místního národního v˘boru ve Vinoﬁi v letech 1966 aÏ 1969, takÏe má k Vinoﬁi velmi osobní vztah.
Objednali jsme u pana profesora studii,
která by mûla v prvním kroku objektivnû
zhodnotit stav vinoﬁsk˘ch rybníkÛ i kvalitu
pﬁitékající vody a v druhém kroku navrhnout
nûkolik variant, jak souãasn˘ stav zlep‰it.
Poãátkem ãervna prof. Kalous nav‰tívil
v‰echny na‰e rybníky, odebral vzorky vody

i planktonu a obhlíÏel i stav rybí obsádky
a intenzitu dokrmování. Druhou vinoﬁskou
zastávku pak vûnoval pﬁímo místním rybáﬁÛm.
Jakmile bude studie hotová, pﬁedstaví ji
pan prof. Kalous jak místním rybáﬁÛm, tak
vedení Mâ. Dokument za‰títûn˘ autoritou univerzity i respektovaného odborníka mÛÏe pomoci jak Mâ, tak rybáﬁÛm pﬁi
jednání s dal‰ími dÛleÏit˘mi institucemi.
Zejména se Státním pozemkov˘m úﬁadem, kter˘ vystupuje v roli majitele, ale
o rybníky se prakticky nestará, Povodím
Labe ohlednû omezení odbûru vody gol-

fem, nebo PVK, které provozují âOV Kbely. Ta v˘znamn˘m zpÛsobem ovlivÀuje
kvalitu vody pﬁitékající do kaskády na‰ich
rybníkÛ.
Mâ je pﬁipravena udûlat maximum, aby
se na‰el v‰eobecnû pﬁijateln˘ model hospodaﬁení na vinoﬁsk˘ch rybnících, jehoÏ
v˘sledkem by za nûkolik let byla ãistá voda, zdravé ryby a bez problémÛ fungující
tradiãní rybáﬁsk˘ spolek. Pro naplnûní tohoto cíle je Mâ ochotna pomoci i finanãnû, protoÏe v˘sledek za to jistû stojí.
Michal Biskup

Pﬁíspûvky opoziãních zastupitelÛ
VáÏení spoluobãané,
je mi ctí, Ïe vám mohu jako opoziãní
zastupitelka popﬁát krásné léto plné sluníãka a jen dobr˘ch zpráv. Po na‰ich zku‰enostech z poslední doby asi kaÏd˘ z nás
povaÏuje za dobré zprávy ty, které vycházejí z dobrého zdraví. V‰ichni jsme se snad
pouãili, Ïe i o zdraví je nutné se osobnû
pﬁiãinit. Nic prostû není zadarmo.
Proto i v dobû odpoãinku nás ãeká jeden dost dÛleÏit˘ úkol. V souãasné dobû
dokonãujeme PETICI ZA LESOPARK, kter˘
chceme místo uvaÏovaného a velmi zanedbaného prostoru golfu. Chceme to tak
proto, Ïe je tﬁeba pﬁi rozsáhlé v˘stavbû poãítat s tím, Ïe potﬁebujeme nejen byty, ale

také místo k relaxaci, odpoãinku. Nechceme, aby na‰e dûti nemûly dostatek prostoru ke hﬁe, a hlavnû k poznávání pﬁírody.
V covidové krizi jsme dostateãnû poznali,
Ïe místa k procházkám ve Vinoﬁi opravdu
moc není.
Proto poãítejte s tím, Ïe v dobû prázdnin bude dobré pﬁiloÏit svÛj podpis k petici, která má dát Magistrátu hl. m. Prahy
jasnou informaci o tom, Ïe obãané Vinoﬁe, ale i sousedních obcí nechtûjí golf, ale
lesopark s dal‰ími atrakcemi pro dûti i dospûlé.
Je‰tû jednou pﬁeji krásné léto.
Doc. Ing. Lenka TURNEROVÁ, CSc.
Zastupitelka Mâ Vinoﬁ

Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech
O NOV¯CH TECHNOLOGIÍCH SE MLUVÍ âASTO A V RÒZN¯CH SOUVISLOSTECH, MÁLOKDY SE V·AK DOZVÍDÁME,
ÎE MOHOU POMÁHAT I OHROÎEN¯M DùTEM, JAKO NAP¤ÍKLAD V PROJEKTU KLOKTEX.
Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, obleãení a obuv
pro dûti i dospûlé
Jde o charitativní a ekologick˘ projekt,
kter˘ podporuje pﬁedev‰ím Fond ohroÏen˘ch dûtí Klokánek. Po celé âeské republice
jsou rozmístûné kontejnery s logem klokánka na sbûr nepotﬁebného, av‰ak pouÏitelného obleãení a obuvi. Odevzdáním
takov˘chto odûvÛ, obuvi, textilu, ale i hraãek do tûchto kontejnerÛ se jejich dárci
pﬁímo podílí na pomoci jak materiální, tak
hlavnû finanãní. Více na www.KlokTex.cz.
„Projekt byl spu‰tûn s cílem pomoci
tûm, kteﬁí na‰i pomoc potﬁebují. Díky v‰em
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dárcÛm obleãení a obuvi jsme v rámci projektu finanãnû podpoﬁili charitativní organizace ãástkou pﬁevy‰ující 3 miliony korun.
Tuto pomoc se budeme i pﬁes nelehké období snaÏit nadále navy‰ovat.“ ﬁíká Ing.
Pavlína Klementová, jednatelka spoleãnosti.
Efektivita klíãem k podpoﬁe
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerÛ rozmístûn˘ch po celé âeské republice. Mûstská ãást se do projektu pomoci zapojila jiÏ pﬁed lety. V rámci projektu se musí
velmi efektivnû ﬁe‰it provoz celého systému, jejich v˘robu, svoz a tﬁídûní odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím

spojené, nepﬁev˘‰ily pﬁínosy celého projektu.
Jednou ze zásadních nákladov˘ch poloÏek je svoz odevzdaného textilu a obuvi.
Optimální plánování svozÛ s ohledem jak
na rozmístûní kontejnerÛ, tak zejména na
jejich naplnûní, tak zásadnû ovlivÀuje efektivitu celého procesu a má pﬁím˘ dopad do
nákladÛ projektu.
Vedení projektu KlokTex si pro ﬁe‰ení
optimalizace svozÛ vybralo spoleãnost
Sensority, s.r.o. Díky této spolupráci se
optimalizují náklady svozu a také se pﬁispívá ke sníÏení emisí díky chytré logistice.

Ctûnice ■

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ, Tel.: 286 001 366, e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro C – LetÀany, bus 302, 185, 182 do stanice Ctûnice OTVÍRACÍ DOBA: po–st zavﬁeno • ãt–ne 10–18 hod.

■ 11. 9. JABLKOBRANÍ
(10–17 HOD.)
JiÏ tradiãní ctûnické jablkobraní nabídne jablka na mnoho zpÛsobÛ, mo‰ty a peãené i nepeãené jableãné speciality. V zámeckém parku bude cel˘ den probíhat
ruãní lisování jablek a v˘roba mo‰tu z jablek z místního sadu.

V˘stava instalovaná ve v˘stavních sálech v pﬁízemí zámku Ctûnice pﬁedstaví
historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáãení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut).
Nedílnou souãástí v˘stavy bude animaãní
dílna a hry.

■ 25. 9. BùÎECKÉ ZÁVODY
„MIRANOVY DUBY 2020“
Tﬁetí roãník bûÏeckého závodu na cca 10
km, kter˘ provede bûÏce Vinoﬁí a blízk˘m
okolím. Jde o kombinaci závodu na lesních
a polních cestách, ãást se pobûÏí po silnici a zámkové dlaÏbû. Poﬁádá mûstská ãást
Praha-Vinoﬁ.

V˘stava –
pﬁízemí zámku
■ Pat a Mat…a je to!
1. 7. 2021 – 3. 1. 2022
Veãerníãkov˘ seriál o dvou ne‰ikovn˘ch,
ale i nezniãiteln˘ch kutilech vznikl v tvÛrãí dílnû reÏiséra Lubomíra Bene‰e a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976,
kdy byl odvysílán první díl je‰tû pod názvem „KuÈáci“. Pat a Mat pouÏívají pro svou
práci vÏdycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si zpÛsobí spoustu problémÛ.
Optimistická nálada je ale nikdy neopou‰tí, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíÏe vyﬁe‰í, i kdyÏ tím
nejménû efektivním zpÛsobem.

Stálá expozice –
1. patro zámku
■ ¤emesla v poﬁádku. Historie
profesního sdruÏování ﬁemeslníkÛ
od stﬁedovûku po souãasnost
Expozice seznamuje s dûjinami ﬁemesel a cechovního sdruÏování, a pﬁedstavuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek
cechovních památek na svûtû, kterou
spravuje právû Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechÛ je dokumentována reprezentativními pﬁedmûty, jimiÏ se ﬁemeslníci hrdû hlásili ke svému oboru.

■ Pﬁedmût ãtvrtletí:
Mistrovská práce cechu pasíﬁÛ: schránka s v˘jevem poslední veãeﬁe Pánû
Poslední veãeﬁi Pánû, pﬁi níÏ kromû jiného probûhlo první pﬁíjímání apo‰tolÛ,
mÛÏeme interpretovat také jako pﬁedobraz
cechovních schÛzí neboli svaãin, které se
poﬁádaly pﬁedev‰ím u pﬁíleÏitosti vstupu
tovary‰e do cechu a do stavu mistrovského. Kristus a dvanáct apo‰tolÛ pﬁedstavují
cechovní mistry, postava u stolku s poháry
je uchazeã. Na stole pﬁed kaÏdou osobou leÏí talíﬁ, lÏíce, nÛÏ, vidliãka a pohár, dále jsou
zde dva svícny a dvû mísy s rybami. Na
pﬁední stranû stolu je zavû‰eno jedenáct relikviáﬁÛ s ostatky apo‰tolÛ. V‰echny po-

stavy jsou zpracovány velmi podrobnû, jen
u figurky sedící za stolem odvrácená ãást
chybí. Scéna se odehrává v biedermeierském pavilonu. Pozoruhodné je pouÏití
‰roubÛ pro upevnûní jednotliv˘ch ãástí
k podloÏce, coÏ byla na poãátku 19. století velká technická inovace. KaÏd˘ ‰roub
i závit se vytváﬁely ruãnû, teprve od roku
1841 byly zahájeny snahy o obecnou unifikaci s rozvojem metrické soustavy. Unifikace metrick˘ch závitÛ byla mezinárodnû pﬁijata v letech 1890–1898.

Stálé expozice –
pﬁízemí zámku
■ Zámek Ctûnice. Dûjiny, stavební
v˘voj a obnova
Expozice pﬁipomíná dlouhou a sloÏitou
historii ctûnického panství od nejstar‰ích
dob aÏ do souãasnosti. SnaÏí se také struãnû prezentovat celkovou obnovu areálu provádûnou v letech 1997–2004. Náv‰tûvníci
mohou zhlédnout unikátní exponáty dobov˘ch trámÛ, letecké snímky Ctûnic, otisky
map z 19. století a mnoho zajímav˘ch nálezÛ pocházejících ze zámeckého areálu.

■ Dûjiny obce Vinoﬁ.
Od pravûku do 20. století
Ve spolupráci s Mûstskou ãástí PrahaVinoﬁ vznikla expozice seznamující s historií této obce, která je od roku 1976 souãástí hlavního mûsta Prahy. Zachycuje
promûny Vinoﬁe v ãase, uvádí zásadní dûjinné události a zmiÀuje i dÛleÏité vinoﬁské obãany a rodáky. V tematick˘ch blocích je pozornost vûnována napﬁíklad
‰kolství, v˘znamn˘m duchovním, vinoﬁskému zámku a starostÛm obce.
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■ Ctûnice

Expozice – v˘stavní sál ·pejchar

■ NádraÏí Praha-Tû‰nov
a Negrelliho viadukt
Expozice pﬁedstavuje zaniklé praÏské
nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model
budovy v mûﬁítku 1 : 87 vznikl dle pÛvodních technick˘ch v˘kresÛ metodou 3D tisku. Na digitálnû ﬁízeném koleji‰ti jsou
v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch

souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje i traÈ procházející po Negrelliho
viaduktu, pod nímÏ se nacházelo zhlaví
tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nejstar‰ího Ïelezniãního mostu pﬁes Vltavu
s pûti vlakov˘mi soupravami, a to v mûﬁítku N 1:160 a v podobû z roku 2013, je
rovnûÏ souãástí expozice.

Programy pro ‰koly,
zájmové skupiny a pﬁímûstské tábory

OBJEDNÁVEJTE SE P¤EDEM
na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz

Literární kavárna

Zdena Procházková

■ Úter˘ 7. 9. 2021
Zdenka Procházková a Václav Îmolík
Setkání moderátora Václava Îmolíka
s hereãkou Zdenkou Procházkovou, která
oslavila v dubnu své jiÏ 95. narozeniny. Oba
zavzpomínají na hereããiny slavné divadelní role a ﬁeã pﬁijde i na její velkou vá‰eÀ,
kterou byl automobil.

Programy se mohou konat ve v‰ední dny: úter˘ aÏ pátek.
■ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY:

■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

● Tovary‰ova cesta na zku‰enou
Program je koncipován jako cesta vyuãeného tovary‰e jdoucího do svûta na zku‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky, kterou
dûti obdrÏí po interaktivní komentované
prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. Z·.

● ¤emesla v poﬁádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí náv‰tûvníky s dûjinami ﬁemesel
a cechovního sdruÏování od stﬁedovûku
po souãasnost.
Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

● Kutilovy trampoty
Lektorsk˘ program k interaktivní v˘stavû Pat a Mat… a je to! seznámí Ïáky s historií natáãení animovaného filmu a ukáÏe
jim, jak vznikají scény z jejich oblíben˘ch
veãerníãkÛ a seriálÛ. Îáci zjistí a vyzkou‰í si,
na jakém principu funguje praxinoskop
a kdo má na svûdomí jeho sestrojení. K v˘stavû je pﬁípravn˘ pracovní list, díky kterému Ïáci neminou Ïádn˘ z úkolÛ.
Vhodné pro: M·, 1. st. Z·.
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Václav Îmolík

Rozhovor ■

Rozhovor s Eduardem Stehlíkem
V NEDùLI 27. âERVNA UPLYNULO 71 LET OD POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ. V¯ZNAMNOU ROLI V JEJÍM PROCESU
SEHRÁLA VINO¤SKÁ FARA. HISTORIK EDUARD STEHLÍK, JEHOÎ DOMÉNOU JSOU MODERNÍ âESKOSLOVENSKÉ
DùJINY, NÁM P¤IBLÍÎIL OKOLNOSTI TÉTO UDÁLOSTI.
bych nechtûl b˘t vidûn, tak Vinoﬁ pﬁedstavovala ideální místo. DÛleÏit˘m faktem je
i skuteãnost, Ïe Milada Horáková, Vojta Bene‰, ale i dal‰í zúãastnûní byli veﬁejnû známí. Právû fara byla místo, jenÏ je dokázalo ukr˘t pﬁed slídiv˘ma oãima policie
a místních obyvatel.

V nedûli 27. ãervna jsme si pﬁipomnûli v˘roãí popravy Milady Horákové. Jakou roli v této události sehrála
Vinoﬁ?
Vinoﬁ hrála nejspí‰e jednu z klíãov˘ch
rolí v souvislosti s jejím pozdûj‰ím obvinûním. Setkání na vinoﬁské faﬁe bylo chápáno komunistickou bezpeãností jako
schÛze, která mûla za úkol vytvoﬁit jakési
centrum odboje proti komunistÛm tady
u nás. Pravdûpodobnû jí pﬁitíÏila i skuteãnost, Ïe se jí zúãastnil pan Vojta Bene‰ bratr prezidenta Edvarda Bene‰e, kter˘ ode‰el
do exilu. Milada Horáková byla brána jako
Ïena, jenÏ je napojena na zahraniãí. Na
druhou stranu pro ni to bylo zajisté setkání pﬁíjemné, jelikoÏ se po dlouhé dobû vidûla s pﬁáteli, se kter˘mi mûla naprosto totoÏné názory na v˘voj v âeskoslovensku.
V koneãném dÛsledku vinoﬁská fara a tehdej‰í setkání byly jedním z bodÛ, které jí
byly kladeny za vinu. A ovlivnily její dal‰í
osud.
Proã se schÛzka uskuteãnila právû na
vinoﬁské faﬁe?
Pan faráﬁ, kter˘ tam tehdy byl, a jenÏ jim
poskytl útoãi‰tû k setkání, mûl pﬁátelské
vazby s jedním ze zúãastnûn˘ch. Bylo to
v té dobû místo, které bylo blízko Prahy,
je‰tû ne její souãástí, jak je tomu dnes. NeleÏelo na Ïádné frekventované komunikaci,
ale dalo se tam snadno dostat a nepozorovanû se tam sejít. Z mého pohledu, kdybych si vybíral nûjaké spolehlivé místo, kde

Jak se StB dozvûdûla, Ïe se tajnû
setkali?
Zásadní problém byl, Ïe relativnû brzy
po schÛzce se rozebûhlo zat˘kání a vysl˘chání lidí, jenÏ si reÏim vyhodnotil jako nebezpeãné. Domnívám se, Ïe nûkdo ze zadrÏen˘ch se ne‰Èastnou náhodou o setkání
na vinoﬁské faﬁe zmínil. Dokonce si myslím, Ïe byl vypracován i nûjak˘ dokument
ze setkání s Miladou Horákovou, kter˘ se
následnû dostal StB do rukou.
Hrála tato schÛzka v procesu Milady Horákové velkou roli?
Tato schÛzka byla jednou z vûcí, jeÏ jí
pﬁitíÏily. Spí‰e neÏ to, o ãem se na setkání
hovoﬁilo, bylo závaÏnûj‰í to, Ïe se Milada
Horáková scházela s lidmi, které si nov˘ reÏim vyhodnotil jako nepﬁátelské. To jí ublíÏilo ze v‰eho nejvíce. V té dobû zaãíná b˘t
Milada Horáková chápána jako skuteãnû
velice siln˘ pﬁedstavitel demokratické opozice. Byla poslankyní, Ïenou, jeÏ pro‰la nacistick˘m koncentraãním táborem, následnû byla vyznamenána âeskoslovensk˘m
váleãn˘m kﬁíÏem, získala medaili za chrabrost. V té dobû nebylo obvyklé, aby se Ïeny zapojovaly tímto zpÛsobem do politického Ïivota, ani za první republiky, ani za
2. svûtové války. MoÏná právû v období 2.
svûtové války se zaãíná mûnit postavení
Ïen, jelikoÏ se celá ﬁada z nich zapojila do
odboje proti nacismu a mezi nimiÏ máme

mimoﬁádné hrdinky. NejenÏe Miladu Horákovou berou jako v˘raznou osobu, ale Ïe
jí tímto zpÛsobem berou, právû proto, Ïe
je Ïena. To sehrávalo velice dÛleÏitou roli.

Na závûr si dovolím b˘t trochu osobní: jak˘ je Vá‰ vztah k Vinoﬁi?
Do Vinoﬁe jsem ãasto jezdíval mezi roky 2003–2004, tehdy jsem pracoval na své
první kníÏce o Lidicích. Vynikající grafik
pan Rytina mi vytváﬁel v˘tvarnou podobu
této knihy. Právû i díky tomuto v˘tvarnému zpracování dostalo literární dílo v˘znamné ocenûní Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku. Vinoﬁ jsem
opûtovnû nav‰tívil v minulém roce, kdy
jsem mûl besedu o jejím v˘znamu v protikomunistickém odboji a o lidech, kteﬁí v té
dobû mûli nûco spoleãného s Vinoﬁí a jejími dûjinami.

Co se Vám ve Vinoﬁi líbí a na co rád
vzpomínáte?
AÏ neuvûﬁiteln˘m zpÛsobem na mû pÛsobí vinoﬁská fara, a to právû proto, Ïe se
váÏe k v˘roãí popravy Milady Horákové.
Také bych rád zmínil, Ïe jsem pﬁes dvacet
let bydlel v Dolních Poãernicích a do Vinoﬁe
a jejího okolí jsem ãasto jezdíval a jezdím
dodnes ve spojitosti s atentátními útoky
a skupinou Anthropoid.
Barbora Prinzová
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe

Balíãky pro zdravotníky
V ÚTER¯ 8. 6. 2021 PROBùHLO P¤EDÁNÍ BALÍâKÒ PRO ZDRAVOTNÍKY VE FN BULOVKA. Z RUKOU ZÁSTUPCÒ
MùSTSK¯CH âÁSTÍ PRAHA-VINO¤ A PRAHA-KBELY, ZA ASISTENCE NA·EHO SPOLKU KULTURA VINO¤, Z.S.,
P¤EVZALO âÁST NASBÍRAN¯CH BALÍâKÒ ASI 40 ZÁSTUPCÒ VRCHNÍHO PERSONÁLU FN BULOVKA.

V úter˘ 8. 6. 2021 probûhlo pﬁedání BALÍâKÒ PRO ZDRAVOTNÍKY ve FN Bulovka.
Z rukou zástupcÛ mûstsk˘ch ãástí PrahaVinoﬁ a Praha-Kbely, za asistence na‰eho
spolku KULTURA VINO¤, z.s., pﬁevzalo ãást
nasbíran˘ch balíãkÛ asi 40 zástupcÛ vrchního personálu FN Bulovka.
Celkovû se podaﬁilo nashromáÏdit necel˘ch 1900 balíãkÛ rÛzného objemu a obsahu, které byly smûﬁovány pﬁednostnû
pracovníkÛm COVID oddûlení této nemocnice jako forma podûkování za jejich práci a nasazení v dobû pandemie.
Do sbûru se zapojili obãané Mâ Vinoﬁ,
Mâ Kbely, obce Pﬁezletice a obce Svémyslice. V‰em zmínûn˘m dûkujeme stejnû tak,
jako firmû Yves Rocher za jejich ‰tûdr˘
sponzorsk˘ dar, Z· Praha-Vinoﬁ za spoustu krásn˘ch obrázkÛ a vzkazÛ od dûtí
a v neposlední ﬁadû také matce my‰lenky
paní Janû Foldynové z Vinoﬁe.
KdyÏ za námi paní Jana pﬁi‰la s touto
my‰lenkou, byla polovina bﬁezna. Rychle
jsme se se‰li a do pár dnÛ jsme rozvûsili plno plakátÛ a bannery, abychom dali o akci co nejdﬁíve vûdût. Domluvili jsme tﬁi
sbûrná místa a oslovili okolní mûstské ãásti a obce, aby se také zapojily. Sbírku jsme
nakonec kvÛli narÛstajícímu zájmu o mûsíc prodlouÏili, a to bylo dobﬁe. Je‰tû jednou v‰em moc dûkujeme za jejich pﬁispûní a spolupráci!
TV Kbely natoãila z pﬁedávání balíãkÛ
krátkou reportáÏ, kterou mÛÏete shlédnout
na YouTube pod názvem KBELY TV – Balíãek pro zdravotníky.
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Ze Ïivota Vinoﬁe ■

Vinoﬁsk˘ vandráãek

Epidemiologická situace uÏ v kvûtnu
dovolovala uspoﬁádat venkovní akce, takÏe se mohla v nedûli 23.kvûtna uskuteãnit
oblíbená tradiãní rodinná akce Vinoﬁsk˘
vandráãek. Jeho zastavení vÏdy mají na
starosti rÛzné vinoﬁské spolky, a tak spolek
KULTURA VINO¤ nemohl chybût. Letos
mûla trasa novû dva okruhy – velk˘ a mal˘. My byli na konci malého okruhu jako
zastavení ãíslo 10 u pole mezi Ctûnick˘m
zámkem a sportovním areálem Jiﬁího âadka. Na na‰em stanovi‰ti si mohly dûti sloÏit
papírovou skládaãku a pro v‰echny byly
pﬁipraveny divadelní kost˘my, do kter˘ch
jsme se snaÏili obléknout v‰echny úãastníky a udûlat jim hezkou vzpomínku v podobû fotografie s na‰ím maskotem Vilémem. V‰echny fotografie jsou k dispozici
ke staÏení na stránce Zonerama pod odkazem:
www.zonerama.com/KulturaVinor/Album/7313306
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe

Noc kostelÛ
Noc kostelÛ má kaÏd˘ rok své motto. To
leto‰ní odkazovalo na stvoﬁení svûta. Vinoﬁská farnost pﬁi kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe nás poÏádala o spolupráci na zaji‰tûní
programu a hladkého chodu akce, která
probûhla v pátek 28. 5. 2021 od 17 do 22
hodin. Program byl pﬁipraven pro malé
i velké u kostela, otevﬁena byla i âernínská hrobka na hﬁbitovû. Pro dûti jsme pﬁichystali kreativní dílnu na téma S-tvoﬁení
svûta a nauãnou okruÏní hru kolem kostela. Samozﬁejmû s odmûnou. Pro v‰echny
náv‰tûvníky byla na programu m‰e svatá,
pﬁedná‰ka o bontonu v kostele i odborn˘
v˘klad jak v kostele, tak ve vûÏi u zvonu.
Dále pak v prostorách kostela v˘stava fotografií 1. ãeského klubu fotografÛ amatérÛ Nekázanka, hudební vstupy krásného
‰koleného hlasu paní Terezy Dlouhé s jejím klavírním doprovodem Jurajem Okaji.
Nechybûlo ani obãerstvení a ochutnávka
vín z vinaﬁství Wilomena. Neãekan˘m pﬁekvapením byla náv‰tûva cestovatele
medvûda Huga, kter˘ se o nás zmínil i ve
svém blogu - hugonacestach.info a také
nás poctil náv‰tûvou pan hrabû Dûpold
âernín. Tû‰íme se na dal‰í roãník!
KULTURA VINO¤, z. s.

Vzácná náv‰tûva ve Vinoﬁi
Bûhem tradiãní Noci kostelÛ, která se
letos konala 28. kvûtna, pﬁibyli do Vinoﬁe
dva vzácní náv‰tûvníci. Zrekonstruovanou
ãernínskou hrobku na na‰em hﬁbitovû si
pﬁi‰li prohlédnout dva pﬁímí potomci zakladatelÛ vinoﬁské vûtve tohoto ‰lechtického rodu: pan Dûpold Czernin s dcerou
AlÏbûtou Marií. Následnû oba nav‰tívili také program v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe,
kde pan Czernin krátce pozdravil pﬁítomné náv‰tûvníky a zúãastnil se slavnostního
koncertu.
Na obrázku vlevo jsou (zleva) senátor
a radní David Smoljak, pan Czernin s dcerou, starosta Michal Biskup a Robert Rytina. Dal‰í snímek zachycuje pana Czernina se sopranistkou Terezou Dlouhou po
koncertû.
Robert Rytina
zástupce starosty
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Léto s Pejskem a Koãiãkou
Od ledna 2021 vznikl spolek KULTURA
VINO¤. Netrvalo dlouho a roz‰íﬁil své kulturní pole pÛsobnosti. Dal tak vzniknout
novému divadelnímu spolku, kter˘ pro dûti z Vinoﬁe i blízkého okolí pﬁipravil pohádkové léto s Pejskem a Koãiãkou. Hned
první den letních prázdnin jsme tak nabídli,
v krásném prostﬁedí zámeckého areálu
Ctûnice, pohádku Jak Pejsek s Koãiãkou
myli podlahu. Poãasí nám zrovna moc nepﬁálo a de‰Èové pﬁeháÀky se stﬁídaly se sluníãkem jako v té pohádce. My se v‰ak vybavili stany, aby se dûti mûly kam schovat
a vyplatilo se. Odmûnou nám byla úãast více neÏ 70 dûtsk˘ch úsmûvÛ. Dal‰í pohádku Jak Pejsek s Koãiãkou pekli dort, jsme
si pro vás pﬁipravili na závûr prázdnin
v úter˘ 31. srpna opût v zahradû u dûtského hﬁi‰tû ve Ctûnicích. Srdeãnû vás v‰echny zveme. A nezapomeÀte, zaãátek je opût
v 18 hodin.
Va‰e KULTURA VINO¤, z.s.
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VinoHra má za sebou jiÏ pát˘ rok svého fungování
Skonãil dal‰í ‰kolní rok v˘znamnû poznamenan˘ pandemií koronaviru. I my
jsme se omezením samozﬁejmû museli pﬁizpÛsobit, a tak se ÏákÛm stﬁídala klasická
v˘uka s lektorem ve ‰kolní tﬁídû s v˘ukou
na dálku pﬁes monitor poãítaãe. Mnoho
dûtí a rodiãÛ bylo rádo, Ïe je moÏné alespoÀ takto ve v˘uce pokraãovat. Dokonce
se nám podaﬁilo uskuteãnit ve druhém pololetí dva koncerty. Jeden v elektronické
podobû, kde jsme seskládali koncert z videonahrávek skladeb, které dûti doma natoãily.
A na zaãátku ãervna, k velké radosti v‰ech,
mohl probûhnout klasick˘ koncert v sálu
Centra Mariapoli. Potlesk si zaslouÏili jak
muzikanti, tak lektoﬁi, tak i rodiãe za úsilí,
které dûtem tento ‰kolní rok vûnovali.
Pro ‰kolní rok 2021/2022 rádi pﬁivítáme
mezi sebe nové zájemce o hravou v˘uku ve

Vinoﬁi. Pﬁihla‰ovací formuláﬁ naleznete na
www.vinohra.cz. Neváhejte své dûti pﬁihlásit vãas, kapacita je omezená. Novû nabízíme v˘uku hry na klarinet, saxofon
a akordeon. Po dohodû máme i pár nástrojÛ k zapÛjãení nebo Vám pomÛÏeme
s v˘bûrem vhodného nástroje. Volná místa jsou téÏ na housle a bicí, dále vyuãujeme téÏ flétnu (zobcovou a pﬁíãnou), klavír
a kytaru, ale zde se kapacita rychle zapl-

Àuje. Novû chceme otevﬁít zobcovou flétnu pro zaãínající muzikanty - v˘uka v malé skupince cca 5 dûtí pro pﬁed‰koláky
a dûti z prvních tﬁíd Z·.
Marie Badaniãová

Pozvánka na vinoﬁskou pouÈ Divad˘lko
VINO¤ MÁ VE ZNAKU HROZEN, PROTOÎE JE DOLOÎENO, ÎE SE ZDE
V MINULOSTI VÍNO SKUTEâNù PùSTOVALO. OCHUTNALI JSTE V·AK
VÍNA, KTERÁ SE PùSTUJÍ BLÍZKO NÁS?
ZASADILA PRVNÍ VINN¯ KE¤ V NA·Í OBLASTI SV. LUDMILA?
Vinoﬁská farnost vás zve pﬁi pﬁíleÏitosti vinoﬁské pouti a v˘roãí 1100 let od smrti sv. Ludmily na ochutnávku mûlnick˘ch
vín, která se bude konat na farním dvoﬁe
v sobotu 11. záﬁí 2021 od 15 do 17 hodin.
Souãasnû zveme na pﬁedná‰ku „Sv. Ludmila po tisíci stu letech“, která se bude konat od 15:30 ve farním centru Betlém.
MÛÏete degustovat pﬁed a po pﬁedná‰ce
nebo i bûhem ní. Nebo si jen poslechnout
o na‰í první svûtici z pohledu dne‰ních historikÛ.
Pokud máte zájem zúãastnit se ochutnávky mûlnick˘ch vín, napi‰te nám prosím na email:

pout@farnost-vinor.org.
Dûkujeme.
V nedûli 12. 9. v 9:30 bude v místním
kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe slouÏena slavnostní poutní m‰e svatá, na kterou jste srdeãnû zváni.
Tû‰íme se na vás!
Farníci
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Na koneãn˘
v novém kabátû
Covidová doba toho spoustu zmûnila
a jednou takovou zmûnou si pro‰lo i Divad˘lko Na koneãn˘ ve Vinoﬁi. Na rozdíl od
Covidu, DNk není na ústupu, i kdyÏ lehce
zmutovalo. Postihla nás písniãková mutace. MÛÏete se tû‰it na víc muziky a písniãek a my se tû‰íme zase na vás pﬁi prázdninov˘ch pohádkách, kde si spoleãnû
zazpíváme…. U nás uÏ je zpívání povoleno.
Jiﬁina Dlabaãová

Ze Ïivota Vinoﬁe ■
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■ Vincent a knihovna

Co nás ãeká po prázdninách
Prázdniny jsou v plném proudu a my se
chystáme na záﬁí, kdy se opût rozbûhnou
zájmové krouÏky a kurzy. Novinkou u nás
je fakt, Ïe nám byly svûﬁeny prostory pod
zdravotním stﬁediskem, kam se pﬁesunou
sportovní aktivity. V tuto chvíli probíhají
stavební úpravy a my doufáme, Ïe se v‰e
zvládne dle na‰ich pﬁedstav.
Na druh˘ ‰kolní den plánujeme DEN
OTEV¤EN¯CH DVE¤Í, kde vás seznámíme
s aktuální nabídkou na‰eho centra i se stavem rekonstruovan˘ch prostor. V‰e je vymy‰leno tak, aby pﬁípadné zpoÏdûní stavebních prací nenaru‰ilo hladk˘ zaãátek
v‰ech aktivit.
Od záﬁí také zaãínáme spolupracovat
s novou jazykovou ‰kolou, která se jmenuje
AmazoÀan a je ze Kbel. S panem Plach˘m
jsme navázali pﬁíjemnou spolupráci jiÏ bûhem jarních mûsícÛ, kdy vyuÏíval s dûtmi
na‰e prostory, aby dokonãil LEGO krouÏky
BRIC BY BRICK, se kter˘mi bude u nás pokraãovat na podzim. Jazykovou ‰kolu AmazoÀan v souãasné dobû nûkteré vinoﬁské
dûti jiÏ nav‰tûvují, a tak jistû pﬁivítají, Ïe se
otevﬁe poboãka ve Vinoﬁi. AmazoÀan nabízí krom klasick˘ch ãi individuálních kurzÛ

také kurzy se zamûﬁením na pﬁípravu na
jazykové certifikáty. Studenti tak je‰tû pﬁed
maturitou mohou b˘t drÏiteli napﬁíklad
FCE. Certifikáty mohou skládat Ïáci základních ‰kol.
Na druhou polovinu záﬁí, konkrétnû na
stﬁedu 22. 9., chystáme vinoﬁskou premiéru. Zapojili jsme se do celorepublikového
projektu NOC LITERATURY – souãasní autoﬁi, netradiãní místa a známé osobnosti.
Pozvání zatím pﬁijala Lenka Krobotová,
s dal‰ími osobnostmi jednáme. âíst se bude na tﬁech místech ve Vinoﬁi, v na‰em
centru, v Hofmanovû dvoﬁe a tﬁetí místo
ﬁe‰íme. V souãasné dobû ladíme v‰e potﬁebné a tû‰íme se na pﬁíjemné setkání
s vámi a se znám˘mi osobnostmi. Informace k celé akci nalezte ve Vinoﬁsk˘ch novinách, které se do va‰ich schránek dostanou do konce srpna.
V záﬁí nás také ãeká, ve spolupráci
s mûstskou ãástí a panem starostou pﬁíjemná povinnost Vítání obãánkÛ. Tato slavnostní akce nemohla b˘t z dÛvodu pandemie covid 19 v pﬁede‰l˘ch dvou letech
uskuteãnûna, tak si nûkteré dûti letos pro
dárek od mûstské ãásti pﬁijdou samy. Ro-

diãÛm jsme odeslali dopisy a nabídli jsme
jim dvû rÛzné moÏnosti ﬁe‰ení. Tû‰íme se
na odezvu i na malé – velké obãánky.
Bûhem prázdnin na sebe buìte opatrní a tﬁeba nám pﬁivezte nûjakou inspiraci
pro na‰e centrum.
Va‰e nápady a postﬁehy jsou vítány.
Na shledanou po prázdninách!
Markéta Kilingerová

Vinoﬁsk˘ vandráãek
K jaru patﬁí jiÏ neodmyslitelnû rodinná
turistická akce Vinoﬁsk˘ vandráãek. Organizace posledních dvou roãníkÛ byla ve
velké nejistotû, která byla zpÛsobena vládními opatﬁeními spojen˘mi s pandemií COVID 19. Mûli jsme to ‰tûstí, Ïe postupné
rozvolÀování zasáhlo ná‰ plánovan˘ termín akce. Dokázali jsme, jak vloni, tak letos dodrÏet ve‰keré hygienické podmínky,
aby se mohlo bezpeãnû vandrovat.
Vinoﬁsk˘ vandráãek patﬁí k jaru a k vandráãku patﬁí buchty od MerhautÛ, a ani letos tomu nebylo jinak. JiÏ podvanácté nám
ãerstvé buchty, sponzorsky, aÏ na start pﬁivezli Merhautovi osobnû. O rozdání mal˘m
vandráãkÛm se následnû postaraly tetiãky
baráãnice, které dûti vypravují na startu
u základní ‰koly. Velkou novinkou na leto‰ním roãníku byla moÏnost zvolit si mezi dvûma okruhy. První okruh byl témûﬁ
tradiãní, vandrovalo se pﬁeváÏnû po Vinoﬁi a pﬁes zámek Ctûnice se do‰lo do cíle na
fotbalové hﬁi‰tû. Druh˘ okruh byl del‰í, ze
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zámeckého parku se pokraãovalo do Ctûnic, kde bylo pﬁipravené stanovi‰tû ve spolku V POLI. Trasa dál vedla aÏ do Kbel do
PRALESA. Dále pak cyklostezkou podél
Mladoboleslavské okolo zaparkovaného
traktoru JOHN DEER z Vin Agra aÏ na fotbalové hﬁi‰tû, kde se obû trasy potkaly. Zázemí v cíli nám zajistili ãlenové spolku FK
Vinoﬁ 1928.
Dal‰í novinkou na leto‰ním roãníku
bylo vyhlá‰ení soutûÏe kost˘movan˘ch
vandráãkÛ. Ten, kdo pﬁi‰el v originálním,
turistickém obleku byl zaﬁazen do sloso-

vání o poukázky do Ctûnické jízdárny.
S velkou radostí jsme obdarovali tﬁi úãastníky, kteﬁí se byli projet na malém koni ãi
poníkovi.
Organizaci neohroÏují pouze vládní
opatﬁení, ale i poãasí. VÏdy kdyÏ se plánuje venkovní akce, poãasí je dÛleÏit˘ faktor
pro její pohodov˘ prÛbûh. Leto‰ní poãasí
nás lehce potrápilo malou pﬁeháÀkou
a chvílemi nepﬁíjemn˘m vûtrem. Tak se
stalo, Ïe nûkdo cestu nedokonãil, anebo Ïe
nûkomu uletûl tﬁeba diplom. Vût‰ina vandráãkÛ v‰ak do cíle dorazila a my jsme

Vincent a knihovna ■
mohli sbírat dojmy, mnohdy unaven˘ch,
ale ‰Èastn˘ch úãastníkÛ. Zajímal nás názor
na del‰í okruh, ale i na dojmy z jednotliv˘ch stanovi‰È, bez kter˘ch by to ne‰lo
a tûm také patﬁí velk˘ dík.
Stanovi‰tû zajistili:
Baráãníci Vinoﬁ, Centrum Mariapoli,
STRO.M propagace s.r.o., Rybáﬁsk˘ spolek,
Skautsk˘ oddíl Podskaláci, Farnost, Komunitní centrum Vincent a knihovna, Myslivecké sdruÏení Vinoﬁ-Satalice, Sportovní
stﬁelnice SSK Pﬁezletice, Jezdecká spoleãnost
Ctûnice, spolek V POLI, Kultura Vinoﬁ z. s.,
Ekocentrum Prales, VIN AGRO s.r.o., Hasiãi Salatice, Cíl: Dynamo Vinoﬁ.

Venkovní galerie u Vincenta
My‰lenka na takovou akci se zrodila jiÏ
na poãátku roku 2021. A to kvÛli tomu, Ïe
byly zavﬁené v‰echny galerie a lidé mohli
jen ven do pﬁírody. A tak nás napadlo, jestli by byl zájem o umûní v ulicích, nebo dokonce v lese. Proto jsme se rozhodly udûlat mal˘ prÛzkum. MoÏná jste si v zimû pﬁi
procházce Chvojeneckou ulicí v‰imli tﬁí
velkoformátov˘ch nasvícen˘ch fotografií
v zahradû. K nim patﬁila i cedulka na plotû, kde byl odkaz na FB pﬁíspûvek, kde jsme
sbíraly ohlasy. Po nûkolika t˘dnech jiÏ bylo jasné, Ïe zájem je, a tak jsme se rozhodly,
Ïe projekt venkovní galerie více promyslíme a zkusíme realizovat.
PÛvodní my‰lenka mûla dát lidem jiÏ
tﬁeba v bﬁeznu (kdy bylo je‰tû v‰e zavﬁené) moÏnost na netradiãní procházku za
umûleck˘m dílem nûkde v exteriéru Vinoﬁe… najít takové místo, které by podpoﬁilo
umûlecké dílo (napﬁ. obraz ãi fotografii velké tﬁeba 3 x 5 m) a naopak, aby dílo dotvoﬁilo svou pﬁítomností prostﬁedí, ve kterém se bude nacházet.
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■ Vincent a knihovna
Nakonec v‰ak po nûkolika debatách byla zvolena my‰lenka podpory jednoho místa a více exponátÛ i za cenu, Ïe se realizace posune aÏ k letním mûsícÛm. To nám
ale také nahrálo k moÏnosti dát v˘stavû
i její vernisáÏ, coÏ b˘vá dobr˘m zvykem. Po
v˘zvû ve zpravodaji se nám pﬁihlásilo nûkolik místních fotografÛ, a o to nám také
‰lo. Objevit místní ‰ikovné lidi, dát jim
moÏnost se prezentovat, a tﬁeba i najít mecená‰e pro svá umûlecká díla. V rámci vernisáÏe se zde pﬁedstavilo mnohem více
tvÛrãích lidí, neÏ jsme doufali. Podaﬁilo se
tak propojit lidi, kteﬁí o sobû nevûdûli
a mohli se tak vzájemnû inspirovat, a najít tﬁeba spoleãnou cestu k dal‰ím tvÛrãím
projektÛm. A tak jsme vybraná díla, daly
vytisknout na bannerovinu (aby aspoÀ pÛl
roku vydrÏela) a nainstalovaly je v prostorách zahrady KC Vincent a v pﬁilehlé Opoãínské ulici. U fotografií naleznete jméno
autora a QR kód odkazující na autorovu
dal‰í prezentaci. Galerie je tedy veﬁejnû pﬁístupná. A fotografie zde budou vystaveny
do poloviny listopadu.
VernisáÏ probûhla 17. 6. 2021 a se‰lo
se na ní 16 vystavujících, jejich nejbliÏ‰í
pozvaní pﬁátelé a zástupci obce. V rámci
doprovodného programu zaznûla autorská
ãtení krátk˘ch her Dominika Obruãi, autorské písnû Ladislava Hráského, své malíﬁské
umûní Ïivû prezentoval Jan Vanûk alias
Enigmaboy612, autorské odûvy Kry‰tof
Baãa a cestovatelské záÏitky a fotografie
pan Petr Kudrnáã.
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Za zmínku stojí i v˘stavka paliãkovan˘ch krajek paní Jiﬁinky Sobí‰kové, olejomalby Petra Ettlera a Márii Smoljakové,
spoleãné dílo (kniha) matky a dcery Novákov˘ch. V rámci stále expozice se pﬁedstavuje se sv˘mi fotografiemi Adam âermín,
Vlasta Biãáková, Michal Háp, Pavel Hykl,

Jana âesáková Hyklová sv˘m LEV¯M OKEM
a Dominik Obruãa. Joná‰ Kilinger se prezentuje kovov˘mi plastikami, Ludmila Obruãová kamínkovou mozaikou a Jan Vanûk
s vektorovou grafikou.
Jana âesáková Hyklová
knihovnice

Vincent a knihovna ■

Sportovnû – vûdomostní hry pro Z·
Vincent je pﬁíspûvková organizace mûstské ãásti, zrovna tak jako základní a mateﬁská ‰kola. Stejné dûti, které tráví dopoledne ve ‰kole, pﬁicházejí odpoledne k nám,
aby se od uãení odreagovaly a svÛj voln˘
ãas trávily smysluplnû. Na‰e aktivity ‰kola
podporuje a my se snaÏíme b˘t pﬁínosní.
A tak v ãervnu probûhly na fotbalovém
hﬁi‰ti sportovnû vûdomostní hry. Na zaãátku mûsíce pro Ïáãky druh˘ch tﬁíd a den
pﬁed vysvûdãením pro prvÀáãky. Atmosféra byla úÏasná, i kdyÏ na konci ãervna bylo poãasí velmi nároãné. Hry byly koncipovány tak, aby dûti spolupracovaly mezi
sebou, pomáhaly si, a zároveÀ mûly motivaci usilovat o co nejlep‰í v˘kon. Vûdomostní ãást byla pﬁedem konzultována s paní uãitelkami, aby byla jistota, Ïe nároãnost
odpovídá danému roãníku. Sportovní ãást
byla zábavná, ale bylo tﬁeba i dobré fyziãky. Vítûzem nebyl jednotlivec, ale celá tﬁída, která si odnesla pamûtní diplom. Nikdo,
ale nezÛstal bez odmûn! Lízátko a diplom,
kter˘ nám pomohly vypsat paní uãitelky,
byl pﬁipraven pro kaÏdého Ïáãka.
O doprovodn˘ program se postaral
spolek MTAC Praha, kter˘ pro dûti pﬁipravil badmintonov˘ trénink. Velmi pﬁíjemná
byla i spolupráce se spolkem FK Vinoﬁ
1928, kter˘ nám poskytl zázemí i nûkteré
sportovní pomÛcky.
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FotosoutûÏ – kalendáﬁ 2022
Pﬁedstavujeme vám vítûznou fotografii
tﬁetího kola na‰í soutûÏe. Fotografii jarní
Vinoﬁe, která získala od odborné poroty
nejvíc bodÛ, poﬁídila a do soutûÏe zaslala
Veronika Cihláﬁová.

pﬁí‰tû, v tuho chvíli o nich rozhodujete na
na‰em Facebooku.
V‰ichni autoﬁi vybran˘ch fotografií budou odmûnûni poukázkou od Centra Foto·koda a drobn˘mi dárky z na‰í mûstské
ãásti.
ZároveÀ je vyhlá‰eno poslední kolo
LÉTO VE VINO¤I. Tû‰íme se na zábûry z rozpálené Vinoﬁe.

Vítûzce gratulujeme!
Dal‰í dvû fotografie, které budou vybrány do kalendáﬁe na rok 2022 uveﬁejníme

Jazyková ‰kola AmazoÀan – kdo jsme a co pﬁiná‰íme
AmazoÀan se studentÛm otevﬁel poprvé v záﬁí 2009 ve Kbelích. Jsme rodinná jazyková ‰kola, kde najdete pﬁátelskou atmosféru, ochotu a snahu se stále posouvat
a nabízet kvalitní v˘uku dûtem i dospûl˘m.
V posledních letech se kromû v˘uky dospûl˘ch zamûﬁujeme na v˘uku dûtí a dospívajících, kteﬁí u nás rozvijí své jazykové
dovednosti, dostávají prostor v oblastech,
na které ve ‰kolní v˘uce není tolik pﬁíleÏitostí - mluví, poslouchají, setkávají se s rodil˘mi mluvãími. Pﬁipravují se na mezinárodní certifikáty, které jim pomohou
otevﬁít dveﬁe na stﬁední ‰koly, nebo usnadní maturitu ãi studium v zahraniãí.

Poslední nároãn˘ covidov˘ rok jsme
vzali jako v˘zvu, které je potﬁeba se nebát
a vrhnout se do on-line svûta, kde jsme se
rychle zorientovali a dál se setkávali s na‰imi studenty. Nûkteﬁí z nich si nové online moÏnosti oblíbili a vyuÏívají úsporu
ãasu s cestováním a dál se uãí vzdálenû.
Proã se v létû neuãit tﬁeba z chalupy!
Sledujeme moderní trendy ve v˘uce,
které kombinujeme s na‰imi zku‰enostmi
a ovûﬁen˘mi metodami.
DÛleÏit˘ je pro nás spokojen˘ student,
rodiã a lektor. Najít spoleãnou ﬁeã.
Díky centru Vincent bychom rádi od záﬁí 2021 pﬁinesli na‰i v˘uku do Vinoﬁe. Tû-

‰íme se na setkání s místními dûtmi, jejich
rodiãi i dospûl˘mi studenty. První schÛzka
s paní Markétou Kilingerovou ve Vincentu
nás ujistila, Ïe jdeme stejnou cestou a od
záﬁí se budeme setkávat v kurzech, které
jiÏ brzy najdete v nabídce Vincenta i na na‰ich stránkách www.amazonan.eu
Uvítáme Va‰e nápady, potﬁeby ãi poÏadavky, které nám pomohou nastavit vinoﬁské kurzy podle Va‰ich pﬁedstav.
Kontaktujte nás na emailu:
amazonan@amazonan.eu.
Za t˘m AmazoÀanu Vám pﬁeji pohodové léto a v záﬁí se budeme tû‰it!
·árka Plachá

Knihovna
PROVOZ JE P¤ES PRÁZDNINY NEP¤ERU·EN¯
A V¯MùNN¯ SOUBOR Z MK BUDE K DISPOZICI DO KONCE ROKU 2021
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Základní ‰kola
Ukonãili jsme tak trochu „zvlá‰tní“ ‰kolní rok a dûti vychutnávají zaslouÏené
prázdniny. ·kolní rok 2020-21 byl opravdu
jin˘ neÏ pﬁedchozí – akãní, pﬁímo adrenalinov˘ – pro dûti, rodiãe a rozhodnû také
pro uãitele. Mnohdy jsme je‰tû ve ãtvrtek
nevûdûli, co se bude dít v pondûlí a jak naorganizovat v˘uku dal‰í t˘den. A jakou
vlastnû v˘uku – prezenãní, rotaãní, distanãní?
Pro realizaci distanãní v˘uky se nám
podaﬁilo zajistit materiální vybavení ‰koly
a pedagogÛ, za pomoci ÚMâ také dûtí, které vlastní technické zázemí nemûly. Sjednotili jsme systém online v˘uky za pouÏití programu Office 365, rozvrh vyuãování
jsme upravili tak, aby dûti netrávily u monitorÛ opravdu cel˘ den a pﬁitom si musely zachovat alespoÀ základní ãasov˘ harmonogram dne a minimální „‰kolní“
návyky. Pﬁesto vyuãující ãasto zjistili, Ïe za

monitorem nûkdo hlasitû oddychuje a zapomnûl si pﬁitom vypnout mikrofon, Ïe do
opakování matematiky ‰ustí sáãek s brambÛrkami, a Ïe nûkdo nemohl odpovûdût,
protoÏe mu maminka právû pﬁinesla kakao.
Na druhé stranû nûkteﬁí vyuãující zaloÏili
bûhem hodiny nûkolik schÛzek, spadl internet nebo ten svéhlav˘ poãítaã právû
usoudil, Ïe se zaãne aktualizovat. Nûkdy to
bylo i zábavné, ale pﬁedev‰ím pro v‰echny
nároãné.
S návratem dûtí nejdﬁíve prvních roãníkÛ, pak i ostatních alespoÀ k rotaãní, dále
uÏ ke stálé prezenãní v˘uce, pﬁi‰el dal‰í hit
leto‰ního ‰kolního roku – testování. Testovali jsme nejdﬁíve dvakrát t˘dnû antigenními testy, potom se podaﬁilo sehnat
laboratoﬁ pro vyhodnocování PCR testÛ,
jejichÏ platnost uÏ byla 14 dnÛ. Byla to celkem nároãná logistika, ale podaﬁilo se
a úspû‰nû jsme se protestovali aÏ ke kon-

ci ‰kolního roku. Tﬁídním uãitelÛm se podaﬁilo uskuteãnit s dûtmi i ‰kolní v˘lety,
coÏ nám je‰tû na zaãátku kvûtna pﬁipadalo celkem nemoÏné, ale podaﬁilo se.
Jsme také moc rádi, Ïe jsme se s deváÈáky mohli rozlouãit tradiãnû ve ‰kolní jídelnû na osobním setkání.
Dûkujeme rodiãÛm za vesmûs v˘bornou
spolupráci, podporu dûtí, trpûlivost a v˘drÏ, bez které bychom uplynul˘ ‰kolní rok
zvládali jen velmi tûÏko
1. záﬁí 2021 pﬁivítáme tﬁi tﬁídy prvního
roãníku v budovû „staré“ ‰koly na Vinoﬁském námûstí. 2.–9. roãníky budou umístûny v budovû ‰koly Prachovická. Budeme
se tû‰it, Ïe pﬁí‰tí ‰kolní rok probûhne úplnû
normálnû, i kdyÏ na zaãátku nás opût ãeká
testování, ale to uÏ máme natrénované.
V‰em hezké a dlouhé prázdniny proÏité ve zdraví a v pohodû – a 1. záﬁí na shledanou. Doufejme.

V˘sledky rozmisÈovacího ﬁízení ve ‰kolním roce 2020–2021
Ve ‰kolním roce 2020/21 bylo ve tﬁech
tﬁídách devátého roãníku 60 ÏákÛ. Z toho
11 dûtí odchází na gymnázia, 14 ÏákÛ zvolilo stﬁední prÛmyslovou ‰kolu technického zamûﬁení, 3 Ïáci pﬁecházejí na obchodní akademie a 6 ÏákÛ na stﬁední ‰kolu pro
administrativu EU. Ostatní stﬁední odborné ‰koly ( S· zdravotní, S· odûvní, S· pﬁírodovûdná, S· pedagogická, S· chemická)

si zvolilo celkem 11 dûtí. âtyﬁi Ïáci úspû‰nû vykonali talentové zkou‰ky a pﬁecházejí na ‰koly s umûleck˘m zamûﬁením. Na
ãtyﬁleté studium technick˘ch oborÛ odchází 5 ÏákÛ, 6 dûtí si zvolilo tﬁíleté uãební obory.
Vût‰ina dûtí byla pﬁijata aspoÀ na jednu ze zvolen˘ch ‰kol v prvním kole pﬁijímacího ﬁízení, 7 ÏákÛ vyuÏilo moÏnost po-

dat pﬁihlá‰ku ve druhém kole.
Ze sedmého roãníku na ‰estiletá gymnázia letos odcházejí 2 Ïáci, na osmileté
gymnázium z pátého roãníku pﬁestoupí 8
ÏákÛ a 2 Ïáci pﬁecházejí na sportovní základní ‰koly.
Pﬁejeme v‰em dûtem mnoho úspûchÛ
v dal‰ím studiu i osobním Ïivotû.
Iva Kﬁemenová, v˘chovn˘ poradce

Den dûtí pát˘ch tﬁíd
Znáte dobﬁe své smysly?
Îáci pát˘ch tﬁíd uÏ jistû ano. Na den dûtí spojili pﬁíjemné s uÏiteãn˘m a zábavnou
formou poznávali své smysly. Bûhem dopoledne si pro‰li 15 stanovi‰È a na vlastní
kÛÏi, u‰i, oãi i jazyk a nos si vyzkou‰eli jak
co funguje a v‰e si poctivû zaznamenávali do svého pracovního listu.
Hmat dûti vyzkou‰ely procházkou na
‰kolní bosé stezce, podle ãichu mûly poznat základní koﬁení, zrak si otestovaly na
optick˘ch klamech ãi testu barvosleposti,
podle sluchu mûly poznat jednoduché domácí ãinnosti a podle chuti poznat hoﬁké,
kyselé, slané i sladké. Ujistili se, jak jsou na‰e smysly pro Ïivot nezbytné.
Dûti si bûhem dne vyrobily tﬁeba telefon z kelímkÛ, navlékly náramek se zavázan˘ma oãima, vylu‰tily za‰ifrovan˘ nápis
a nauãily se pomocí znakové ﬁeãi sdûlit své

mamince, Ïe ji má rád. Bylo to dopoledne
plné zábavy a nikdo by nepoznal, Ïe se
vlastnû uãil.
Velké podûkování patﬁí ÏákÛm 9.B, kteﬁí po celou dobu páÈáky provázeli na v‰ech
stanovi‰tích.
Iveta Koníãková, Petra ·árová,
Kateﬁina Kautská a Eva Titûrová
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Poslední v˘let 5. C
Leto‰ní ‰kolní rok nebyl vÛbec pﬁízniv˘
pro spoleãné tﬁídní v˘lety. Jsou to akce,
které kolektivy utuÏují a zároveÀ se dûti
i uãitelé poznávají z té „civilní“ stránky. Nezb˘valo nám nic jiného neÏ si poãkat. Tak
jsme alespoÀ poslední ‰kolní dny vyuÏili
k v˘letování.
Tﬁída 5. C se vydala poznat MEDOV¯ ÎIVOT VâEL do ekocentra PRALES ve Kbelích.
Dûti se seznámily se Ïivotem vãel v úlu
a dozvûdûly se nejen jaké pracovní pozice
vãela bûhem svého krátkého Ïivota ve
svém spoleãenstvu zastává, ale také, jak je
uÏiteãná pro ná‰ Ïivot a jaké produkty získáváme. Sladkou teãkou na závûr byla
ochutnávka jejich medu.
Pﬁi zpáteãní cestû jsme si je‰tû pohladili koÈátka, kuﬁátka a pár zvíﬁátek z místní
farmy, vyzkou‰eli si podojit kravku a prozkoumali cestu dﬁeva.
Na spoleãn˘ v˘let jsme pﬁizvali paní
uãitelku Ivu Javorkovou – budoucí tﬁídní
uãitelku. Tak jsme uzavﬁeli ‰kolní léta na
prvním stupni. A teì hurá na druh˘ stupeÀ
a nûkteﬁí na gymnázia.
Ale nejdﬁíve si uÏijeme prázdniny. Hezké léto v‰em.
5. C a Iveta Koníãková
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Koneãnû zase ve ‰kole ….

Po skonãení distanãní v˘uky se koneãnû dûti se‰ly ve ‰kole a mohly, i kdyÏ
v rou‰kách, zase fungovat spoleãnû. ProtoÏe tûlesná v˘chova b˘t nemohla, vyuÏívali jsme tyto hodiny k pobytu venku na
rÛzn˘ch místech Vinoﬁe. Stavûli jsme domeãky z pﬁírodnin ve Vinoﬁsko-satalické
oboﬁe nebo jsme soutûÏili na hﬁi‰ti V Podskalí.
Na konci kvûtna jsme nav‰tívili také
místní komunitní zahradu „Pastvina“ nad
rybníkem Velká ObÛrka. Dûtem se tam velice líbilo. Mûly moÏnost setkat se s ﬁadou
domácích zvíﬁátek. Vidûly tam a mohly si

pohladit králíãky, oveãky, telátka, prasátka
i konû. Dozvûdûly se, jak˘m zpÛsobem se
zvíﬁátka do této komunitní zahrady dostala. U slepiãek posbíraly vajíãka, aby si alespoÀ trochu vyzkou‰ely, co obná‰í péãe
o zvíﬁata. Nakonec se dûti pomazlily s králíãky, pohrály si na dûtském hﬁi‰ti a okoukly záhonky, které si mohou lidé z Vinoﬁe
v komunitní zahradû obdûlávat. Náv‰tûva
se vydaﬁila také díky paní Aniãce, která se
dûtem vûnovala, vyprávûla jim o osudech
kaÏdého zvíﬁátka a odpovûdûla jim na kaÏdou otázku. Za prohlídku moc dûkujeme.
3.B a Iveta Bou‰ová
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V˘lety 3.B a 3.D
Poslední ‰kolní t˘den je urãen pro odevzdání uãebnic, rozdání se‰itÛ a úklid tﬁíd.
A samozﬁejmû také pro v˘lety. Tﬁídy 3.B
a 3.D vyuÏily kaÏdého krásného dne a nav‰tívily hned nûkolik pûkn˘ch míst. 18. 6.
jsme vyrazili pû‰ky do Ctûnic. Náv‰tûvu
zámku jsme zahájili v zahradû, kde si dûti
uÏily prolézaãky a nasvaãily se. ProtoÏe
pravidla pro náv‰tûvu zámku jsou pﬁísnûj‰í neÏ obvykle, museli jsme se rozdûlit na
skupinky po 15 dûtech. Ale to mûlo i své
v˘hody, protoÏe dûti si mohly prohlédnout
postupnû v‰echny expozice zámku. Vidûli
jsme v˘stavu o Vinoﬁi i vláãky z v˘stavy:
NádraÏí Praha-Tû‰nov a Negrelliho viadukt. Na‰ím hlavním cílem byla ale v˘stava „Tovary‰ova cesta“, kterou nás provedla skvûlá prÛvodkynû. Dûti se seznámily
s ﬁadou ﬁemesel, o kter˘ch uÏ dnes ani nesly‰íme. Mûly moÏnost prohlédnout si nástroje, které ﬁemeslníci pouÏívali, a také
rÛzné erby, truhlice a v˘robky s ﬁemesly
spojené. V˘stava byla velmi pouãná a dûti nakonec dostaly kníÏku, do které mûly za
úkol samostatnû vyplnit odpovûdi na otázky podle v˘stavy. Kdo zvládl, dostal razítko na svÛj v˘uãní list. A samozﬁejmû to
zvládli v‰ichni skvûle.
V pondûlí 21.6. jsme za velmi horkého
poãasí vyrazili na v˘let do kbelského Ekocentra Prales. Není to prales v pravém slova smyslu, ale jedná se o PraÏské lesní stﬁedisko ve správû LesÛ hl.m.Prahy. V tomto
centru pro nás byly pﬁipraveny programy:
„Cesta dﬁeva“ a „Îivot brouka“. 3.D se seznámila se stromy od semínka aÏ po zpracování dﬁeva. 3.B se vûnovala seznámení
s hmyzem. Dûti si vyzkou‰ely pomocí sí-
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tûk lovit hmyz, a pak ho urãovaly podle atlasu. Nakonec si dûti zopakovaly v‰e, co si
prohlédly a vyslechly, vyzkou‰ely si stezku
pro bosé nohy, nahlédly do komunitní zahrady a prohlédly si mal˘ zookoutek s domácími zvíﬁátky. Náv‰tûva ekocentra byla
moc pouãná i zábavná. Dûti si ji uÏily. Nejvíce ale urãitû ocenily mlÏení, pod kter˘m
se mohly v horkém poãasí ochladit. Cesta
zpût byla únavná, ale v‰ichni ji zvládli.

Ze Ïivota ‰koly ■
Poslední v˘let byl autobusem s na‰í oblíbenou prÛvodkyní Martinou. Tentokrát
jsme vyrazili do Vodního domu v Hulicích
poblíÏ vodního díla ·vihov, které je zásobárnou pitné vody pro Prahu a okolí. Dûti
se zde seznámily se v‰ím, co je spojené
s vodou. Pﬁi v˘ukovém programu se seznámily s Ïivoãichy, kteﬁí Ïijí v pﬁehradû a v její blízkosti. Pro‰ly modelem tunelu, kter˘m
putuje voda dlouh˘ch 52 km aÏ do Prahy.
Pak si vyzkou‰ely, jak vytvoﬁit z páry mrak,
která ﬁeka teãe do kterého moﬁe, relaxovaly pﬁi hudbû napsané právû na motivy spojené s vodou, schovaly se jako perly do lastur, u jezírka pozorovaly ve vodû Ïivoãichy,
a nakonec si mohly hrát na rÛzn˘ch vodních atrakcích ve venkovní ãásti expozice.
Samozﬁejmû nechybûl ani nákup suven˘rÛ
a potom uÏ jen cesta domÛ, která nám pﬁi
sledování pohádky rychle ubûhla.

V˘lety se jako vÏdy vydaﬁily, protoÏe
nám v‰echny v˘letní dny pﬁálo krásné, sluneãné poãasí. BohuÏel to byly v˘lety rozluãkové, protoÏe dûti ze tﬁetích tﬁíd odchází ze staré ‰koly na ‰kolu novou, kde je
ãekají nejen nové uãebny, ale i nové tﬁídní
uãitelky.
Bylo nám s Vámi krásnû a budeme moc
vzpomínat. A teì uÏ hurá na prázdniny!
Iveta Bou‰ová a Dana Mí‰ková
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âlovûk a svût práce versus ‰esté tﬁídy
Základním cílem vyuãujícího pﬁedmûtu
âsp, neboli âlovûk a svût práce, je nabídnout ÏákÛm prvního i druhého stupnû urãitou orientaci ve svûtû práce. Pomoci ÏákÛm získat pozitivní postoj k rÛzn˘m
pracovním ãinnostem. Získat a upevnit
pracovní dovednosti, seznámit se s bezpeãností i hygienou práce. KaÏd˘ roãník
má svá témata, kter˘m se po cel˘ ‰kolní
rok vûnuje.
V pﬁípadû ‰est˘ch tﬁíd pﬁevaÏovala témata navazující na pﬁírodovûdné znalosti ÏákÛ.
Îáci se intenzivnû po cel˘ ‰kolní rok,
kdy mohli b˘t pﬁítomni ve ‰kole, vûnovali
práci na ‰kolní zahradû. Jak je zﬁejmé i viditelné, ‰kolní zahrada prochází urãit˘mi
zmûnami a úpravami, které vycházejí z nápadÛ a samotné realizace nûkolika ãlenÛ
uãitelského sboru.
Nûkteré práce byly tûÏ‰í, nûkteré lehãí,
ale cíl mûly stejn˘. ·esté tﬁídy se v prÛbûhu mûsíce kvûtna i ãervna zapojily do v‰eho, co bylo tﬁeba. Za jejich pracovní nasazení i snahu je na místû jim podûkovat.
Odmûnou pro nû byla i moÏnost vyuÏít hodiny v posledním t˘dnu ‰kolního
roku vûnované domácím mazlíãkÛm, pﬁinést si a seznámit své spoluÏáky se „sv˘m
domácím zvíﬁetem“. Tato akce mohla b˘t
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realizována pouze za urãit˘ch podmínek
i za dodrÏení bezpeãnostních opatﬁeních,
která taková akce vyÏaduje. Základem bylo
povolení od vedení ‰koly, za coÏ velmi dûkuji. Nezbytná byla i podpora a svolení rodiãÛ, kteﬁí se zapojili, a kter˘m také dûkuji.
Zvíﬁátka, která se mohla pﬁinést v pﬁepravním boxu nebo pﬁepravkách, pﬁinesly
dûti, nebo s pomocí rodiãÛ. Pokud ‰lo
o nejãastûj‰í domácí mazlíãky, jako jsou psi,
byla hodina propojená i s náv‰tûvou rodiãÛ, kteﬁí byli natolik ochotní, Ïe psa pﬁivedli
(jinak by náv‰tûva nebyla moÏná) a mnohdy nám sami ukázali, co jejich ãtyﬁnoh˘
ãlen rodiny ovládá za dovednosti. Dozvûdûli jsme se tak rÛzné informace o urãit˘ch
plemenech, ale i zábavné historky ze Ïivota. Kromû psÛ, kter˘ch bylo neskuteãn˘ch
deset, jsme vidûli králíãky, morãata, kﬁeãky
i krysu.
Z vlastního úhlu pohledu mohu ﬁíct, Ïe
dûti byly nad‰ené. Vzhledem k tomu, Ïe nikdo nemûl strach ze zvíﬁat, ani Ïádnou
alergii, zúãastnili se v‰ichni a náleÏitû si v‰e
uÏili. Osobní setkání s rodiãi bylo pﬁínosné
a milé. Je‰tû jednou závûrem dûkuji v‰em
zúãastnûn˘m za podporu i pomoc.
Pﬁeji v‰em pﬁíjemné letní dny.
Lenka Kosmannová
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·kolní druÏina, tak pﬁeci…
NESKUTEâNÉ, NEP¤EDSTAVITELNÉ, P¤ECI JEN P¤I·LO…

Po jarních prázdninách ‰kolní druÏina
na‰í ‰koly zaji‰Èovala funkci tzv. sbûrné tﬁídy, neboli dohled nad skupinou dûtí rodiãÛ, kteﬁí pracují ve sloÏkách integrovaného záchranného systému. V ãase, kdy dûti
nav‰tûvovaly sbûrnou tﬁídu, absolvovaly
i svoji bûÏnou distanãní v˘uku.
Od 17. kvûtna 2021 se situace ov‰em
zmûnila a ‰kola se otevﬁela jiÏ pro v‰echny Ïáky a to bezrotaãnû.
Stalo se tedy to, v co jsme jiÏ moÏná ani
nedoufali. ·kolní druÏiny zaãaly pracovat
v plném rozsahu, tedy vãetnû ranní druÏiny. Novû vzniklá situace byla hned velmi
znát, jelikoÏ do té doby tichá a prázdná
‰kola, byla plná ve v‰ech prostorech. Do

konce ‰kolního roku zb˘valo málo ãasu,
pﬁesto jsme se snaÏili s dûtmi absolvovat
co nejvíce volnoãasov˘ch aktivit.
Co nás nejvíce potû‰ilo a sv˘m zpÛsobem nám i pomohlo, bylo otevﬁení novû
zrekonstruovaného dûtského hﬁi‰tû „U medúzy“ i sousedního sportovního hﬁi‰tû. Obû
hﬁi‰tû jsou velmi povedená a pﬁínosná pro
‰kolní dûti, které tráví odpolední ãas ve
‰kolní druÏinû, ale jistû i pro dûti, které sem
pﬁicházejí se sv˘mi rodiãi. Mnohdy se tak
stalo, Ïe tolik oãekávané hﬁi‰tû bylo zcela
zaplnûno, ale vûﬁím, Ïe jsme si dokázali
v‰ichni pﬁítomní vyjít vstﬁíc.
Kromû nov˘ch hﬁi‰È, jsme tradiãnû vyuÏívali hﬁi‰tû u Mariapoli, chodili na pro-

cházky do lesa, probûhla i náv‰tûva Komunitní zahrady „Pastvina“. Ve vlastních
druÏinov˘ch tﬁídách probíhal bûÏn˘ druÏinov˘ program. Co dûti nav‰tûvující druÏinu tû‰ilo nejvíce, byla pﬁítomnost jich samotn˘ch ve ‰kole, ale hlavnû pﬁítomnost
v‰ech jejich kamarádÛ, spoluÏákÛ.
PrÛbûh konce ‰kolního roku byl díky
novû vzniklé situaci pﬁíjemn˘. V‰e se alespoÀ na chvíli vrátilo do normálu. Doufejme, Ïe v to naváÏeme i v úvodu nového
‰kolního roku po letních prázdninách.
Pﬁeji za ‰kolní druÏinu v‰em klidné, pohodové letní prázdniny.
Lenka Kosmannová

27

■ Ze Ïivota ‰koly

Mateﬁská ‰kola
Radostnou událostí byla ve v‰ech tﬁídách, pokaÏdé jinak, oslava MDD. Poãasí
bylo pravé letní a na‰e dûti si ho náramnû
uÏily. Ve tﬁídû BrouãkÛ se dûtem nejvíce líbily soutûÏe, hlavnû hod míãkem na klauny vyrobené z plechovek, závody v namotávání provázkÛ s autem, kop míãe na
branku a dal‰í hry a zábava. Tﬁída JahÛdek
a Li‰tiãek se promûnila v indiánsk˘ kmen.
Spoleãnû vyrazila na v˘pravu do lesa a plnila indiánské úkoly. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol
pﬁibylo na ãelenku jedno barevné peﬁíãko.
Nakonec dûti na‰ly poklad s odmûnou pro
v‰echny malé indiány. Indiánská zábava
pokraãovala i ve tﬁídû. Hráli jsme na bonga a de‰Èové hole, experimentovali s rytmy a zahráli jsme si hru „hon na li‰ku“.
V‰ichni malí indiáni si vyrobili totem a poslechli si typickou, indiánskou pohádku. Na
závûr dne jsme si uÏili osvûÏující obãerstvení. Ve tﬁídû My‰ek dûti mají moc rády
soutûÏe a sportování. Vyzkou‰ely si ‰tafetu, sbírání barevn˘ch míãku na ãas, shazování kuÏelek i pﬁetahování lanem. Do
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v‰eho se vrhly s ohromnou chutí a nad‰ením, je radost takové dûti pozorovat a motivovat. Tﬁída Houbiãek se pﬁestûhovala na
Havajské ostrovy. Aloha! Barevné suknû
hula hula, kvûtinové vûnce, pláÏové slamáky, sluneãní br˘le a také spousty ovoce
a rÛzn˘ch dobrot navodily tu správnou havajskou atmosféru. Dûti zaÏily dopoledne
plné pohody a zábavy.
âlenky mûstské policie nav‰tívily na‰i
M· a uspoﬁádaly pro dûti bezpeãnostní akci. V pohádkovém pﬁíbûhu medvídka
Brumly poznávaly dûti rÛzné nástrahy
a nebezpeãí, které ãíhají ve mûstû nejen na
medvídka Brumlu, ale mohly by ohrozit
i dûti. Ty se aktivnû zapojily do pﬁedstavení, poznávaly, co udûlal medvídek ‰patnû
a jak se správnû chovat a pﬁedcházet nebezpeãí, aby se jim nic zlého nestalo.
Ve v‰ech tﬁídách také probûhlo rozlouãení se ‰kolkou. To nejv˘znamnûj‰í rozlouãení je ale kaÏdoroãnû u pﬁed‰kolních dûtí ve tﬁídû Soviãek, Veverek a Vãeliãek.
K nûmu patﬁí stuÏkování a oslava na roz-

louãení se ‰kolkou. BohuÏel, letos vzhledem k epidemiologické situaci bez úãasti
rodiãÛ a hostÛ.
Milá ‰kolko, já Ti mávám, mal˘m ‰kolákem se stávám. Dﬁív Soviãka maliãká, teì
mû ãeká ‰koliãka. Soviãky, Veverky i Vãeliãky odlétají za dobrodruÏstvím do základní ‰koly.
AÈ se daﬁí.
Krásné léto, radostné prázdniny a pohodovou dovolenou za kolektiv mateﬁské
‰koly pﬁeje
Jana Kováﬁová

Ze Ïivota farnosti ■

Satalická pouÈ ke sv. Annû
a 1. Svûtov˘ den prarodiãÛ a seniorÛ – 25. 7. 2021
LETOS NA ZAâÁTKU ÚNORA PAPEÎ FRANTI·EK USTANOVIL NOV¯ SVùTOV¯ DEN PRARODIâÒ A SENIORÒ
TOUTO PROMLUVOU:
„Pozítﬁí, 2. února, oslavíme svátek Uvedení Pánû do chrámu, kde dva staﬁí lidé – Simeon a Anna, osvícení
Duchem svat˘m, rozpoznali v JeÏí‰i Mesiá‰e. Duch svat˘ je‰tû dnes podnûcuje v seniorech moudré my‰lenky
a slova: jejich hlas je cenn˘, neboÈ chválí Boha a uchovává koﬁeny národÛ. Pﬁipomínají nám, Ïe stáﬁí je darem
a prarodiãe jsou spojujícím ãlánkem mezi rÛzn˘mi generacemi, aby mlad˘m lidem pﬁedávali zku‰enosti Ïivota
i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství pﬁedávan˘ch a uchovávan˘ch koﬁenÛ. Proto jsem se rozhodl ustavit Svûtov˘ den prarodiãÛ a seniorÛ, kter˘ se v celé církvi bude konat kaÏdou
ãtvrtou nedûli v ãervenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, JeÏí‰ov˘ch prarodiãÛ. Je dÛleÏité,
aby se prarodiãe setkávali s vnuky a naopak, protoÏe, jak ﬁíká prorok Joel, prarodiãe pﬁed sv˘mi vnuky sní a mají vidûní, kdeÏto vnuci poté, co naãerpají z prarodiãÛ sílu, jdou dál a prorokují.“

Proto bychom rádi oslavili leto‰ní satalickou anenskou pouÈ se zvlá‰tní zﬁetelí na
seniory a mezigeneraãní vztahy. Program bude pﬁipraven na nedûli 25.ãervence.
Pro poutníky z Vinoﬁe, âakovic a Kbel bude vypraven Poutní vlak
v trase âakovice – Kbely – Satalice. Zahájení pouti bude na nádraÏí v âakovicích ve 14:00.
Z Vinoﬁe pÛjdou poutníci starou poutní staroboleslavskou cestou k vlakové zastávce Kbely, kde mohou vyuÏít poutního vlaku.
V kapli sv. Anny v Satalicích bude od 14:30 pﬁipraveno místo zti‰ení pro modlitbu a meditaci.

V komunitním centru Satalice bude
od 14:00 následující program:
• Karolína Sedláková pﬁipomene písnû z dílny pánÛ Suchého a ·litra v nové aranÏi, www.karolina2020.cz
• od 15:30 poutní M‰e sv. – celebruje arciopat Bﬁevnovského klá‰tera Prokop Siostrzonek
• následuje beseda s p. arciopatem – mezigeneraãní vztahy, podzim Ïivota
• od 17:00 divadlo pro dûti i dospûlé –„Pohádka z budíku“ – Teátr
Pavla ·mída
• od 18:00 pﬁedstavení kompenzaãních pomÛcek pro seniory v domácnosti – Anna KuÏelková
• od 18:30-20:30 Dechová hudba k poslechu i tanci - Mal˘ orchestr
Jitﬁenka Praha www.jitrenkapraha.cz
• od 21:00 letní kino
• v˘stavní sál KC – v˘tvarné práce dûtí na téma moje babiãka a mÛj
dûdeãek.
• Obãerstvení: pivo, gril, vinotéka, trdelník,….
Program vytváﬁíme v úzké spolupráci s farností Vinoﬁ, âakovice
a mûstsk˘ch ãástí Praha-Satalice, Praha-Vinoﬁ, Praha-âakovice a Praha - Kbely. Zmûna programu vyhrazena. Srdeãnû zveme na tuto akci.
Antonín ·koch
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FK Vinoﬁ 1928
RÁDI BYCHOM VÁM PROST¤EDNICTVÍM KRÁTK¯CH âLÁNKÒ ZDE VE ZPRAVODAJI
P¤EDSTAVILI TRENÉRY, KTE¤Í TRÉNUJÍ A STARAJÍ SE O NA·E MLADÉ FOTBALISTY.
n˘ch trenérÛ. Na prvních trénincích bylo
vidût, Ïe je zde ‰iroká základna snaÏiv˘ch
dûtí.

Zaãínáme Michalem Serafinem, nov˘m
hlavním trenérem FK Vinoﬁ 1928. Michal
pochází z krásného Vala‰ska. Po maturitû
zakotvil v Praze, kde vystudoval sportovní
management. PÛsobil 3 roky jako trenér
pﬁípravek v t˘mu FK Dukla Praha. Trénoval na fotbalov˘ch kempech Guntera Bittengela a Jana Suchopárka, kde získal
spoustu cenn˘ch zku‰eností. Je ‰éfem ·koly fotbalov˘ch dovedností INDIPRO.
Michale, jsme velice rádi, Ïe jsi souhlasil s pÛsobením v na‰em klubu. Co
Tû pﬁivedlo ke spolupráci?
Oslovil mû Petr Kubka. Vidûl jsem, Ïe
klub má krásné zázemí, skupinu zapále-

V ãem spoãívá Tvoje role v klubu.
Má‰ jistû spoustu povinností ve své
fotbalové ‰kole?
Urãitû v trénování dûtí (smích). Budu
mít supervizi nad trenérsk˘m t˘mem, ne
ve formû dohledu, ale chtûli bychom
s Petrem Kubkou a ostatními trenéry vytvoﬁit tréninkovou koncepci rozvoje fotbalov˘ch dovedností na‰ich jednotliv˘ch
t˘mÛ. ZároveÀ povedu pﬁímo Ïáky – roãník 2010.
Co si pod tím máme pﬁedstavit?
Trenérsk˘ t˘m je zde zku‰en˘. Kluci
a dáma, klubu vûnují hodnû svého volného ãasu, pﬁipravují se na svoje tréninky
a mají snahu se dále v trenérsk˘ch dovednostech posouvat. V‰ichni mají licence.
Chtûl bych jim pﬁedat svoje zku‰enosti, pﬁipravit a ukázat nové tréninky. Metodicky
je vést. Roz‰íﬁit spektrum tréninkov˘ch aktivit. Kromû samotného nácviku hry s míãem, bychom roz‰íﬁili i streãink a pohybové aktivity tak, abychom co nejvíce rozvíjeli
celkové pohybové dovednosti a pﬁedchá-

zeli tím napﬁíklad zranûním. RovnûÏ chceme roz‰íﬁit soubor tréninkového vybavení
o novinky vyuÏívané pﬁi trénincích hráãÛ
v lize i v zahraniãí a budeme s ním aktivnû pracovat.
Máme radost, Ïe kromû jiÏ zmínûn˘ch tréninkÛ, se mohou na‰e dûti tû‰it i na letní camp.
Ano, domluvili jsme se a v nabitém kalendáﬁi se nám podaﬁilo pro Vinoﬁ zajistit
termín od 19.-23.7.. Camp je pro hráãe
(hráãky) ve vûku 5-13 let. Více info na
www.indipro.cz
Michale, ﬁíkal jsi, Ïe jsi v na‰em klubu vidûl kluky, kteﬁí mají talent.
Ano, to je pravda. Ale samozﬁejmû jako
u kaÏdého sportu platí, Ïe na sobû musejí
poﬁádnû pracovat. Pﬁedev‰ím bych chtûl ﬁíci, Ïe více neÏ v‰echny góly a vítûzství je
nejdÛleÏitûj‰í fakt, Ïe dûti sportují a vûnují se tak zdravému Ïivotnímu stylu. Jsou
ochotní vstát od poãítaãe, tabletu, telefonu a zapojit se do krásné t˘mové hry na
zdravém vzduchu.
Michale moc dûkujeme a pﬁejeme hodnû úspûchÛ.

Aktuality:
Fotbal Vinoﬁ, a my za to budeme
velmi rádi, mÛÏete podpoﬁit nejenom
sv˘m aktivním fandûním pﬁi zápasech na‰eho A-t˘mu, ale také koupí
ruãnû vyrábûn˘ch originálních Vinoﬁsk˘ch fotbalov˘ch lázeÀsk˘ch
oplatek ve vkusné krabici s vyobrazením Vinoﬁe.
K zakoupení jsou v klubovnû na
hﬁi‰ti a novû také v centru Vinoﬁe
v LahÛdkách. Tímto velice dûkujeme
paní PotÛãkové za podporu.
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Letní soustﬁedûní se uskuteãní, jak jsme jiÏ avizovali,
22.-27. 8. v Chot˘‰anech.
I nadále platí, Ïe Va‰e dûti mÛÏete pﬁihlásit i bez náboru do jednotliv˘ch vûkov˘ch kategorií. Tréninky probíhají kaÏd˘
den v t˘dnu. Pﬁehledné informace a kontakty na trenéry jednotliv˘ch t˘mÛ naleznete na tradiãní stránce www.fkvinor.cz.
Vûﬁíme, Ïe po letním soustﬁedûní budou
na‰e t˘my pﬁedvádût opût dobré v˘kony
a fanou‰ci se budou moci tû‰it i ze hry
A t˘mu, kter˘ netají své ambice na postup.
VÏdyÈ jeho omlazen˘ tréninkov˘ kádr má
nyní témûﬁ 25 hráãÛ!
Tû‰íme se na Vás na fotbalovém hﬁi‰ti,
aÈ uÏ pﬁijdete na zápas na‰eho A-t˘mu, na
trénink s dûtmi nebo se jenom podívat do
klubovny. Dûkujeme, Ïe nám fandíte!
#fandimfkvinor #fotbalvinor
Tû‰íme se na novou sezónu jiÏ od srpna 2021.

Foto ze slavnostního ukonãení sezony dne 26.6., ze zápasu mezi dûtmi, rodiãi a trenéry.
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Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ
ÎUPNÍ PRAPOR SOKOLSKÉ ÎUPY BARÁKOVY – VZPOMÍNKA NA VINO¤SKOU SOKOLKU A NÁâELNICI ÎUPY BARÁKOVY, SESTRU
ZORKU KADE¤ÁBKOVOU.

Pﬁíbûh nalezeného praporu Ïupy Barákovy

Popis praporu:
Oboustrann˘ prapor o rozmûrech
cca 105 x 115 cm. Oba listy jsou podloÏené v˘ztuÏn˘m plátnem, skrze které jsou provedeny v˘‰ivky. Je pﬁipevnûn na Ïerì pomocí kroucené tkanice
v barvû trikolory. Po obvodu je lemovan˘ rovnûÏ kroucenou tkanicí v barvû trikolory. Avers – je zhotoven˘
z ãerveného materiálu, pravdûpodobnû hedvábného rypsu. Je zdoben˘
aplikacemi a mnohobarevnou v˘‰ivkou. Revers – je zhotoven˘ z bílého
materiálu, pravdûpodobnû hedvábného rypsu. Je zdoben˘ mnohobarevnou v˘‰ivkou, aplikacemi a nápisy:
OSVùTOU A PRACÍ K SVOBODù.

vyznání, po krátké dobû, v roce 1941 byl
potom Sokol zakázán úplnû. 8. ﬁíjna 1941
do‰lo k zatãení 1500 ãlenÛ Sokola a jejich
deportaci do koncentraãních táborÛ, kde
jich bylo 800 popraveno. âlenové Sokola
byli zapojeni do odbojov˘ch skupin, úãastnili se a pomáhali pﬁi atentátu na Heydricha, ãasto byly fa‰isty popravovány celé
jejich rodiny.
ProtoÏe byl Sokol perzekuován a zakázán nejen fa‰isty, ale i komunisty, zÛstal
prapor schován i po válce. Sestra Zorka byla za svÛj sokolsk˘ postoj, boj za demokracii a svobodu, zatãena, stejnû jako Milada
Horáková. Ve vûzení tûÏce onemocnûla
a po letech krutého a nespravedlivého vûznûní byla propu‰tûna, nevyléãitelnû nemocná, na svobodu. Krátce nato zemﬁela.
Prapor byl náhodou nalezen v roce 1994
pﬁi rekonstrukci domu, kde bydlela a po
zji‰tûní, o co se jedná, byl prapor pﬁedán
do rukou tehdej‰ího na‰eho starosty Sokola, bratra Milo‰e Hrnãála. Tuto ‰Èastnou
a v˘znamnou událost oznámil bratr Hrnãál na podzimním Ïupním pﬁedsednictvu
1994 a slavnostnû prapor pﬁedal do rukou
starosty Ïupy, bratra Boﬁivoje Sopra. Prapor byl zachován v pﬁekvapivû bezvadném
stavu. Byl a je ozdobou v‰ech slavnostních
akcí Ïupy, byl nesen ve v‰ech následujících
sletov˘ch prÛvodech a pﬁi slavnostních
pﬁíleÏitostech na nejvy‰‰ích úrovních
s úãastí státních pﬁedstavitelÛ. V roce 2017
byl odbornû restaurován a uloÏen na ãest-

né místo v Tyr‰ovû domû. VáÏíme si tohoto praporu nejen jako symbolu sokolství,
hrdinství a obûtavosti vinoﬁské sokolky, ale
také jako svûdka stateãnosti na‰ich pﬁedkÛ a celého sokolského hnutí, které vyznává demokracii a svobodu.
O krutosti komunistického reÏimu se
pﬁesvûdãil na své kÛÏi i ná‰ první starosta
Sokola, br. Josef Hofman. Jeho pﬁíbûh jsme
ale popsali ve Vinoﬁském zpravodaji jiÏ dﬁíve. Díky náv‰tûvû ãlena Poslanecké snûmovny, historika Pavla Îáãka, kter˘ spolu
se sv˘m kolegou, Markem Bendou, poloÏili 27.6. vûnec a kytici k pamûtní desce Milady Horákové, se snad o krutém osudu
na‰í ãlenky, ses. Zorky Kadeﬁábkové, dozvíme víc a budeme vás moci o nûm informovat podrobnûji.
Snad i tento pﬁíbûh zmûní souãasn˘ postoj a vnímání Sokola u nûkter˘ch lidí, kteﬁí vidí ná‰ spolek s témûﬁ stoletou tradicí
jako zbyteãn˘, nedÛvûryhodn˘ nebo dokonce vhodn˘ ke zru‰ení…
27.6. v Den památky obûtí komunistického reÏimu, ãlenové TJ Sokol Vinoﬁ a ãlenové Poslanecké snûmovny Parlamentu
âeské republiky Marek Benda a Pavel Îáãek poloÏením vûnce a kytice u pamûtní
desky Milady Horákové na faﬁe na Vinoﬁském námûstí uctili památku v‰ech obûtí
komunistického reÏimu a pﬁipomnûli v˘znam neustálého boje za demokracii i svobodu.
Místostarosta TJ Sokol Vinoﬁ, br.Fr.·varc

TJ Sokol Vinoﬁ si vás dovoluje pozvat na v˘roãní schÛzi pﬁi
pﬁíleÏitosti 99 let od jeho zaloÏení, která se bude konat
19. 9. v 9.19 hod. v na‰í sokolovnû, Klenovská 35.
Obãerstvení zaji‰tûno.
Program:

Krátce po okupaci âeskoslovenska v roce 1939 ukryla prapor vinoﬁská sokolka
a Ïupní náãelnice, sestra Zorka Kadeﬁábková. V domû, kde bydlela, nechala vydlabat pÛdní trám, prapor zabalila do plátna
a tajnû uloÏila do trámu. V totalitní fa‰istické dobû se neodevzdání sokolsk˘ch relikvií trestalo smrtí. Ihned po okupaci byl
vydán zákaz ãinnosti sokolÛm Ïidovského

9.19
9.39
9.59
10.19
10.59
11.39
12.19

slavnostní zahájení starostou Sokola, br. M. Gawdunem
vystoupení dûtí z M· Vinoﬁ
ukázka cviãení Sokol Vinoﬁ
vystoupení âeské besedy v podání na‰ich baráãnic
Zdravice hostÛ a na‰ich spolkÛ
Obãerstvení
Pﬁátelské posezení s obãerstvením

Tû‰íme se na va‰i úãast. br. Fr. ·varc, místostarosta TJ Sokol Vinoﬁ
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Minulost a souãasnost rybáﬁského spolku ve Vinoﬁi

O vinoﬁském rybáﬁském spolku existuje
první zmínka jiÏ roku 1947, kdy obec Vinoﬁ
nebyla souãástí na‰eho hlavního mûsta.
Podrobnûj‰í historie spolku byla publikována v knize Vinoﬁské vzpomínky (sestavila Klára Löwensteinová, 2018) vûnované
v˘roãí 930 let obce Vinoﬁe. Rád bych obyvatele mûstské ãásti seznámil s krátk˘m
v˘tahem z historie na‰eho spolku a s informacemi ze souãasného dûní.
Po zaloÏení spolku byla vût‰ina ãinnosti
vûnována rekonstrukcím a údrÏbû rybníkÛ
a moÏnosti je osadit rybami. V ‰edesát˘ch
letech pﬁi‰la první pohroma v podobû kontaminace povodí Vinoﬁského potoka podnikem PAL Kbely a LOK Kbely. KvÛli tomu musel b˘t vypu‰tûn rybník Velká ObÛrka.
V sedmdesát˘ch letech dostal spolek na
pronájem pozemku u Velké ObÛrky, na
nûmÏ byla vystavûna klubovna se skladem
obilí. V tûch letech, také zaãalo v âeskoslovensku celosvazové hospodaﬁení a Územní svaz mûsta Prahy zaãal vykupovat ryby
od produkãních spolkÛ a zarybÀovat jimi
sportovní revíry. Na zaãátku osmdesát˘ch

34

let pﬁi‰la dal‰í pohroma, kdy praÏsk˘ magistrát nechal provést rozbory vody v nûkolika povodích a Vinoﬁsk˘ potok byl vyhodnocen jako nejvíce zneãi‰tûn˘, hlavnû
kyanidy. V dÛsledku toho, do‰lo k vypu‰tûní rybníkÛ U PohankÛ, Velké a Malé
ObÛrky. Byl zpracován projekt na vyãi‰tûní rybníkÛ a v reÏii obce proveden. Na pracích se podíleli i ãlenové spolku, kteﬁí odpracovali celkem 1779 hodin. Práce se v‰ak
protáhly na dal‰í dekády. Dal‰í komplikací
pro spolek bylo v té dobû po‰kození budovy klubovny pﬁi v˘kopu kanalizace. Budova musela b˘t nakonec strÏena a nahrazena novou budovou, kterou si rybáﬁi
opût postavili. Od obce získali pouze ãást
potﬁebn˘ch financí a dﬁevûn˘ barák v areálu cukrovaru k rozebrání. Chov ryb byl povolen aÏ v roce 1998 na rybníku U PohankÛ a v roce 2000 na rybnících Velká a Malá
ObÛrka. V roce 2004 skonãila platnost nájemní smlouvy s b˘val˘m ONV Praha 9
o bezplatném uÏívání rybníkÛ. Spolek si
musel pronajmout rybníky od tehdej‰ího
Fondu národního majetku, kter˘ tento ma-

jetek pﬁechodnû spravuje. V prvním roce nájmu jsme byli dokonce nuceni zaplatit i nájmy zpûtnû aÏ do roku 1992, pﬁestoÏe se na
rybnících vÛbec nedalo hospodaﬁit! Nyní si
tedy pronajímáme rybníky U PohankÛ, Velká a Malá ObÛrka od dne‰ního Státního pozemkového úﬁadu a Biologick˘ rybník máme pronajat˘ od Územního svazu mûsta
Prahy. Dále pak platíme za pozemek u klubovny (zahrada), kde kdysi b˘valo smeti‰tû
a odkladi‰tû biologického odpadu. Zahrada byla vyãi‰tûna a oplocena, aby nedocházelo k dal‰ímu zneãi‰Èování této krásné
lokality. V této podobû slouÏí jako zázemí
ãlenÛm spolku nebo pro jiné akce.
âlenové spolku, kteﬁí se úãastní kaÏdoroãních brigád, odpracují velké mnoÏství
hodin pﬁi ãi‰tûní okolí rybníkÛ (vãetnû
drobn˘ch oprav), sekání trávy, údrÏby nemovitostí spolku atd. âlenové v˘boru pak
v‰echny tyto ãinnosti organizují, zaji‰Èují
a zároveÀ se jich ãasto i úãastní. KdyÏ není zrovna nûjaká pandemie, tak organizujeme rybáﬁské závody (za finanãní podpory obce), pálení ãarodûjnic a jiná posezení.

Ze Ïivota spolkÛ ■
Rádi se úãastníme dûtské akce Vinoﬁsk˘
vandráãek, kde chceme pﬁispût ke spoleãné vûci dal‰ích spolkÛ a organizací, které
ve Vinoﬁi pÛsobí.
StûÏejní ãinností spolku je chov ryb, bez
kterého by organizace nemohla existovat.
Prodané ryby nám vydûlají na provoz spolku, kter˘ zahrnuje nutné opravy, nájem za
rybníky a zahradu, nákup násadov˘ch ryb
na dal‰í rok a krmivo pro nû a spoleãenské akce pro ãleny. Bûhem roku je pak nutné zajistit pravidelné krmení, které vyústí
na podzim slavnostní událostí – v˘lovem.
Pﬁi v˘lovu nás tû‰í hlavnû zájem lidí, kteﬁí
na‰i ãinnost mohou pozorovat z hráze pﬁi
v˘lovu rybníku Velká ObÛrka. Tû‰í nás i zájem dûtí, které se plácají v bahnû a snaÏí se
odchytit nûjakou tu rybiãku. Jsme rádi, Ïe
mÛÏeme nabídnout, jak se ﬁíká „na hrázi“,
k prodeji ãerstvû vyloveného kapra, amura nebo ‰tiku, a Ïe je o to zájem. V posledních letech se ale ukazuje, Ïe hospodaﬁení tak, jak jsme byli na nûj zvyklí, je ãím
dál obtíÏnûj‰í. Pﬁispívá k tomu nûkolik faktorÛ. Rybníky byly naposledy odbahnûny
na konci devadesát˘ch let, kdy byly ãi‰tûny od tûÏk˘ch kovÛ a nyní by potﬁebovaly
kompletnû vybagrovat znovu. Na jaﬁe postihuje chovné rybníky (nejen ty na‰e) nápor jarní virémie, zpÛsobené rhabdovirem.
Dal‰ím faktorem je vy‰‰í obsádka ryb, která je nutná na získání dostateãn˘ch finanãních prostﬁedkÛ pro spolek. Tento faktor ovlivÀuje v˘kupní cena ryb (pevná
ãástka stanovená Územním svazem mûsta Prahy), cena násadové ryby a stoupající cena obilí. V neposlední ﬁadû nás trápil
nízk˘ prÛtok vody Vinoﬁsk˘m potokem
kvÛli ãerpání vody na zavlaÏování a napou‰tûní rybníãkÛ dosud nedokonãeného
a nezkolaudovaného golfového hﬁi‰tû.
V letních mûsících, kdy bylo velké sucho,
potokem prakticky nic neteklo.
Po katastrofû v roce 2019, kdy se na
rybníku Velká ObÛrka projevil Koi herpes
virus a celou obsádku jsme museli zlikvidovat, jsme rybníky nechali vymrznout
a poté vyvápnili. Doufali jsme, Ïe do‰lo
k urãitému ozdravení rybníkÛ, ale bohuÏel
nám dal‰í v˘voj nedal za pravdu. Musíme
pﬁiznat, Ïe rok 2021 byl zdaleka nejhor‰í,
co se t˘ãe úhynu ryb. Navíc jsme byli pﬁekvapeni, Ïe úhyn zaãal jiÏ na konci bﬁezna, kdy byla teplota vody 6-8 °C. Pﬁi nízk˘ch teplotách vody se pﬁedtím Ïádná
onemocnûní neprojevila, ta vût‰inou pﬁichází s mírn˘m oteplením. Po vût‰ím oteplení vody pak onemocnûní zpravidla vymi-

zí, ryby zaãnou Ïrát a sílit. Letos se zaãalo
oteplovat mnohem pozdûji a ryby proto
zaãaly Ïrát také pozdûji neÏ je obvyklé. Korunu tomu v‰e nasadil hromadn˘ úhyn asi
v polovinû dubna, kdy byl postiÏen také Biologick˘ rybník, na kterém nikdy problémy
nebyly. Pﬁíãinu vidíme v naprosto nedostateãné kapacitû âOV Kbely v souvislosti
s roz‰íﬁením v˘stavby ve Kbelích. Sice nám
bylo i v rámci vy‰etﬁování pﬁíãin tvrzeno,
Ïe je v‰echno v poﬁádku, ale to by asi nedo‰lo k takovému úhynu. V pﬁípadu se angaÏovalo nûkolik státních institucí, ale
i pﬁesto se dodnes nepodaﬁilo vysvûtlit, co
úhyn zpÛsobilo. Nyní je pﬁipraven projekt
roz‰íﬁení a modernizace âOV Kbely, jenÏe
neÏ se to uskuteãní, tak ubûhnou léta
a s takovou vidinou tam budeme muset
hospodaﬁit. Korunu tomu nasadilo, asi
o dva t˘dny pozdûji, lokální zneãi‰tûní Vinoﬁského potoka v oblasti Podskalí, kdy
potokem tekla mléãná voda. Myslíme, Ïe
v této oblasti by se mûly udûlat revize
v‰ech star˘ch trativodÛ a následnû je zaslepit, neboÈ je zakázáno cokoliv vypou‰tût
do vodních tokÛ.
Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ jsme navázali kontakt s pﬁedstaviteli obce, abychom
tuto situaci ﬁe‰ili k oboustranné spokojenosti a k vût‰í spokojenosti obyvatel Vino-

ﬁe. V souãasné dobû spolupracujeme
s prof. Kalousem z âeské zemûdûlské univerzity, kter˘ byl poÏádán vedením obce,
aby vypracoval podklady o stavu rybniãní
soustavy a navrhl reálná ﬁe‰ení. Ta budou
slouÏit k jednání mezi vedením obce a rybáﬁsk˘m spolkem. My jsme zatím na leto‰ní ãlenské schÛzi odhlasovali, Ïe se sníÏí obsádka ryb na Velké a Malé ObÛrce
a v˘padek finanãních prostﬁedkÛ budeme
ﬁe‰it buì Ïádostí o dotaci, nebo vyuÏitím
Malé ObÛrky ke komerãnímu rybolovu.
Jsme si vûdomi, Ïe na‰e ãinnost zpÛsobuje nûkter˘m obyvatelÛm urãité nepohodlí, co se t˘ãe napﬁíklad nesnesitelného
zápachu mrtv˘ch ryb, a rádi bychom vyjádﬁili, Ïe to není úmyslné, a Ïe nás to samozﬁejmû mrzí. Doufáme, Ïe se nám spoleãn˘m úsilím podaﬁí zmûnit hospodaﬁení
tak, aby mohl spolek dále fungovat a zároveÀ neobtûÏoval své okolí.
Na závûr bychom chtûli vyjádﬁit podûkování vedení obce, jmenovitû panu místostarostovi Milanu Anto‰ovi a starostovi
Ing. Michalu Biskupovi a také Franti‰ku
·varcovi, kter˘ se mnoho let zajímá o ãinnost spolkÛ, za pomoc a zájem na ﬁe‰ení
souãasného stavu.
Za rybáﬁsk˘ spolek
Tomá‰ Podzimek, pﬁedseda

5.6. se uskuteãnila v˘roãní schÛze rybáﬁského spolku, za mûstskou ãást se zúãastnil pﬁedseda V˘boru pro spolky a církev, F. ·varc
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■ Ze Ïivota spolkÛ

Myslivecké sdruÏení
25. 6. se uskuteãnila v˘roãní schÛze mysliveckého sdruÏení Satalice-Vinoﬁ, za mûstskou ãást se zúãastnil 1. místostarosta M. Anto‰
a pﬁedseda V˘boru pro spolky a církev F. ·varc

Zahrádkáﬁi – co si zaseje‰, to si i sklidí‰
Právû teì si mÛÏeme naplno vychutnat
plody jarních v˘sevÛ, v‰echna ta piplaãka
se sazeniãkami se nám vrátí v podobû kﬁupav˘ch okurek, rajãat, d˘ní, cuket,… Také je
v plném proudu sezóna peckovin, jahod,
rybízu,… Sbíráme bylinky, které mají díky
slunci vysok˘ obsah aromatick˘ch látek.
Zahrada si na prázdniny nehraje, takÏe
nás ãeká je‰tû spousta práce!
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Spoleãenská kronika ■

Spoleãenská kronika
BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V KVùTNU ROKU 2021
A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI:
LÉTO
Petronila ·evãíková

KVùTEN
·ILHÁNKOVÁ Vladimíra

75 let

GERBEROVÁ Jitka

80 let

LEIMBERGER Milán

80 let

KADLECOVÁ Marie

91 let

PANTÒâKOVÁ Vûra

94 let

POTÒâEK Václav

94 let

PTÁâNÍK Josef

97 let

Louka voní létem,
slunko pálí do tváﬁí,
proã jsem princezna
v zámku zakletém
teì hledám ve snáﬁi.

Létem louka voní,
cvrãek ladí housliãky,
pro svou lásku, a nejen pro ni
skládám nové básniãky.
Létem voní louka,
vÛnû rozlévá se do kraje,
ãmelák písniãku si brouká,
cvrãek mu k ní melodii zahraje.

Létem louka voní,
obzor zrÛÏovûl,
ãasnû ráno za svítání
tou loukou
smích letních lásek znûl.

HOTEL***
CENTRUM MARIAPOLI
Ubytování pro jednotlivce i skupiny
■ Snídanû v cenû ubytování
■ Kongresové a konferenãní prostory
■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû
■ Více informací na:
■

placená inzerce

Krásné léto pﬁeje redakce,

www.centrummariapoli.cz
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■ Inzerce
AUTO-Tech Vinoř, s.r.o.
Lohenická 112, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
Tel.: 286 852 526, 286 852 639-40
www.autotech.cz, prodej@autotech.cz

V˘znamn˘ v˘robce v oblasti automobilového prÛmyslu pÛsobící
v Praze 9 - Vinoﬁi pﬁijme do trvalého pracovního pomûru pracovníky na pozice:
SVÁ¤Eâ CO2
MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK
ELEKTROMECHANIK – MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK
(vyhlá‰ka ã. 50/1978 Sb. v˘hodou)

placená inzerce

STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU
Informace na tel.: 602 412 084
E-mail: sykora@autotech.cz

Nabízíme:
❚ zajímavou a perspektivní práci
❚ jednosmûnn˘ provoz
❚ v˘hodné platové podmínky
❚ firemní benefity
❚ pﬁíspûvek na penzijní pﬁipoji‰tûní
❚ 5 t˘dnÛ dovolené
❚ zv˘hodnûného stravování
❚ moÏnost zvy‰ování kvalifikace

V˘robní program:
❚ v˘roba a montáÏ nástaveb na uÏitková
vozidla (valníkové, skﬁíÀové, sklápûãové,
odtahové, kontejnerové)
❚ prodej pﬁívûsÛ, sklápûcích návûsÛ
❚ opravy v‰ech typÛ nástaveb
❚ opravy karoserií, návûsÛ, pﬁívûsÛ
❚ zámeãnická v˘roba, soustruÏnické práce
Firma AUTO-Tech Vinoﬁ, s.r.o.
je drÏitelem certifikátu systému managementu
kvality dle âSN EN ISO 9001:2016
AUTO – Tech Vinoﬁ, s.r.o. – TRADICE A KVALITA

Jan Divi‰ Zahradnictví s.r.o.
Hledá do svého kolektivu
nového kolegu / kolegyni!

Ideální uchazeã by mûl mít:

placená inzerce

❀ Pozitivnû ladûnou a energickou povahu
❀ Vstﬁícnost a ochotu k na‰im zákazníkÛm
❀ Samostatnost a zodpovûdnost
❀ Vztah k zahradû a zahradniãení/floristice
❀ Pﬁedchozí zku‰enosti v oboru
❀ Zdrav˘ selsk˘ rozum a cit pro kvûtiny
❀ Smysl pro hezké vazby a schopnost
odhadnout zákazníka
❀ zku‰enost s PC v˘hodou

Pokud jste to právû vy,
tak nás neváhejte kontaktovat!
Za‰lete nám svÛj Ïivotopis
na info@jandiviszahradnictvi.cz
Tû‰íme se na VÁS!

Jan Divi‰ Zahradnictví s.r.o.
Pavlova 454 | Radonice | PSâ 250 73 | tel.: 286 856 988
www.jandiviszahradnictvi.cz | info@jandiviszahradnictvi.cz Najdete nás také na facebooku!
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Inzerce ■

placená inzerce

Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Rozmûr inzerátu

Formát

Orientace

Cena bez DPH

1/1 A4

na v˘‰ku

2.000 Kã

182 mm 257 mm

A

2/3 A4

na ‰íﬁku

1.300 Kã

182 mm 168 mm

A

1/2 A4

na ‰íﬁku

1.000 Kã

182 mm 126 mm

A

1/3 A4

na ‰íﬁku

650 Kã

182 mm

86 mm

A

1/4 A4

na v˘‰ku

500 Kã

88 mm

126 mm

A

‰íﬁka

v˘‰ka

Ceny za grafické zpracování inzerátu:
1/1 A4: 500 Kã 2/3 A4: 400 Kã 1/2 A4: 300 Kã 1/3 A4: 200 Kã 1/4 A4: 100 Kã
Pokud se jedná o subjekt s trval˘m pobytem, pﬁípadnû sídlem spoleãnosti nebo provozovnou
v Mâ Praha–Vinoﬁ, platí sleva 20 % ze základu danû DPH.

Uzávûrky: 10. 1. • 10. 4. • 10. 7. • 10. 10

Telefon redakce: 603 942 583

Vinoﬁsk˘ zpravodaj ã. 151 / ãervenec–záﬁí 2021 l Vydává Mâ Praha-Vinoﬁ, Bohdaneãská 97, 190 17 Praha-Vinoﬁ, Iâ 00240982
¤ídí redakãní rada: Mgr. Iveta Bou‰ová (vedoucí), Markéta Kilingerová, PaedDr. Marie Brothánková, Markéta Mare‰ová, Robert Rytina
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